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 .תלתלשממה תכרעמה תולבגמו

 ךורכ וניאו ?נוגרא ורקלעב ונלה הדעוה-תת תוצלמה םושיל יכ םיענכושמ ונא

 תוצלמהה לש ןוכנ םושיל לכ קפס ןיא ,אוה ךופהנ ,תכרעמל תואצוה תפסותב

 רופלשלו תיתלשממה תכרעמל בר ןוכטלחו לועליל טעומ םלנש רפסמ ךות איבל

 .רובלצל הלשממה יתוריש תוכיאב רכינ

 תידללמ לועפלו ח"ודה תוצלמה תא ץמאל הלשממה ?נפב הצילממ ל?וגלהה תדעו

 .ןמושייל

 ,בר דובכב
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 הלחה בושקתל *וגהה תדעו ר"וי לד* לע התנומ רשא הלשממב בושקתל הדעוה תח

 .1983 רבוטקואב לועפל

 :הדעוה תת ?רבח

 רודלש ל"כנמ םויכ) ידרשמנ?בה םואיתהו הלכלכה דרשמ ,ר"וי - ךירדלרפ למס -

 .(מ"עב

 .רצואה דרשמ ,םיבלצקתה ףגא - ןורב ילמ -

 .(ב"הראב יתכלממ דיקפת אלממ םולכ) םינפה דרשמ - לזרב והיעשלי -

 .(מ"עב םיבשחמ רודלאב םולכ) תוכרעמ מ"למ - רלימ ןועדג -

 .(תואלמיגב םויכ) יגולונכטו ?עדמ עדלמל זכרמה - ןרק לרק -

 .ח"סמ ,ללכ - רנטש המלש -

 :םולה הדעוה תת תדובע תפוקת לכ ךשמב םיליעפה םלרבחה

 .ןרק .קו רללמ .ג ,ןורב .מ ,ךירדירפ .ס

 :הדי לע ורדגוהש יפכ הדעוה תת לדיקפת

 בושקת תרזעב הלשממה *דרשמ דוקפית לועילו רופלשל לוגיה תדעו שמשל -

 .לארשיב בושקתה תוחתפתהב הלשממה לש המוקמ תרדגהלו

 6 :םלאבה םלמוחתב תוצלמה שיגהל -

 ףוסיא יכילהת רופיש :(תובתכתה ,תרושקת ,עדלמ) יביטרטסי בלמדאה ךילהתה .1

 םינותנה דוביע ,םיפוסמ תועצמאב תורלש* ןהו םילנדי םיספטב ןה ,םינותב

 .עוציבו הטלחה לדקומל ובותינו לביטרפוא עדימל

 יתלשממ דרשמ לכ לש תוידועילה תורטמה תגשה :תוידועי* הטמ תולצקנופ .2

 .תולדרשמניבו תולפנע תורטמ ןכו דרפנב

 תעלנמו עדימ רותיא ,רוביצל לנולה עדלמ תקפסא :רוביצל תורלשה תוכילא .3

 .הז עדימ רדעלה לשב רתוימ חרוט



 ."תשרה" ןמ תושלרדה תרדגה .4

 תא הדעוה תת המז* ,הלשממב בושקתה בצמ תודוא לע םינכדועמ םינותנ רדעיהב

 רשא ,('א תפסנ האר - "רקסה" ןלהל) "הלשממה ?דרשמב בושקת לאצמ" רקס עוציב

 ןוטלשהו ל"הצ ,ןוחטבה דרשמ טעמל ,הלשממה לדרשמב א"בעל תודלחלה תא ללכ

 ךות ,רגניזל זעוב ר"ד ל?ד* לע 1984 לאמ-ץרמ הפוקתב עצוב רקסה .ימוקמה

 .('ב חפסנ) א"נע תודלחי ללהנמ םע תונולאר םולקו םלטרופמ םינולאשב שומיש

 תולוהתתפתהה תא הדעוה תת הנחב ,לרוטסה רשקהב בושקתה בצמ תא ןוהבל ידכב

 האר) הכורא הפוקת לנפ לע ,הז םוהתב הלשממה תוכרעיהב ולח רשא תויזכרמה

 בצמ תוח"וד ןוגכ ףסונ רמוחב שומלש הדעוה תת התשע ,ןכ ומכ .('ג חהפסנ

 1981 עדלמ תולנידמ םואלתל יללארדפה קוחה ,תורחא תוצראב ?תלשממה בושקתה

 1984 לירפאב ךרענש א"נע תודלח* "להנמ סנכ לכיטרפ ,('ד חתפסנ - ב"הרא)

 | .1985 ץרמבו

 .תושיגפ 20-כ התדובע ךלהמב המילק הדעוה תת

 ,לוגיהה תדעו ר"ו* - עלק הדוה* ר"ד לש ליעפה םפותישב העייתסנ הדעוה תת

 תזכרמ ,ןמולנ יתסא 'בג ,רגנלזל זעוב ר"ד ,הדעוה ר"וי ןגס ,הסט םחנמ ר"ד

 םהל הגותנ ךכ לע .פ"ומל תלמואלה הצעומה ןמ יחרזמ יפלצ 'בגו יוגיהה תדעו

 .הדעוה תת לרבח תדות



 תוצלמהו םוכלס

 תמל?ק אלש הלשממב בושקתל הדעוה תת האצמ ,תורחא תודעו תת לש םלאצממל המודב

 .דיתעל ללע* ןובכת תיתשהל ןתלנ הילעש תיתכלממה בושקתה תכרעמב תקפסמ תלתשת

 ןנלא תוכרעמה בורו רתויב םללסלטב םלמוחתב רסחב הקול םללקה בצמהש ,ןכ ומכ

 ויתוח"ודב הנידמה רקבמ יד* לע ואצמנש םללוקללה ,הללעל הרוצב תולעופ

 לדילמ לופלט אללש הלאכ םנלה םהילע עלבצה אל רקבמהש םלרחא םייוקללו םינושה

 .דלתעל ןובכתל ריבס סלסב לכ רצווי אל ,םהב לדוסלו

 רגפמ ,בושחמב למואלה ליבומה רבעב הלהש ל?תלשממה רזגלמה לכ האצמ הדעוה תת

 השענל תלסת* םג אלא ,ל"וחל האוושהב קר אל ,הלדגו תכלוה הרוצב התע

 רשקב רתולב הרומח תועמשמ של הזה רוגלפל .?לארשלה קשמב םלרחא םלירזגלמב

 רוטקסה ןלב הז רעפש לככו ל?רוביצ/לתלשממה קשמה לש עוצלבה תוללעללו דוקפתל

 תא אלמל הלשממה תלוכ* עגפלת ןכ ,לדגיו ךל? קשמב םלרחאה םירוטקסהו ?תלשממה

 .םלרחאהו םללתרבחה םיללכלכה הלדועיל

 תטלקנב לדללמ ךרוצ ש* ,הדעוה תת תדובעב תולת אללש הנקסמל העלגה הדעוה תת

 דומעת םנמא תמללקה בושקתה תכרעמש חלטבהל ל"דכב םלרחאו םיל?נוגרא םידעצ

 .המקוה םנעמלש תורלשהו להנלמה תומלשמב

 סחלללו הלופלטבש םלאשונל ?דללמה חווטה תא ףרצל הדעוה תת הטללחה ,ןכל

 בושקת תלתשת תונבל אלה הלא תוצלמה תמגמ .הלתוצלמהמ דבכנ קלח הזה" חווטל

 תולנלדמ תלוותהו ןונכת רשפא? המולק קר רשא ,הלשממה "דרשמ תרגסמב הרלבס

 .רתול םלרחואמ םידעומל ן
 ו



 תוצלמהה ?רקלע

 .ריכבה לתלשממה לגסה לש בושקתב שומלשל ותרשכהו תועדומה תרבגה 0

 .הלשממב םיבשחמו תרושקתב קסועה ?עוצקמ םדא חכ תולנלדמ תלוותה .2

 .םללעפמו תורבח ,ןלסולכוא ,ןלעקרקמ : םלנותנל לע-לרגאמ השולש תמקה .5

 .הלשממה ךותב םלבותנ תרושקת תשר תלעפה .4

 .תולטלאב תוחתפתמה תולתלשממ בושקת תודלחל רפסמ קוזלח 5

 .הלשממה שומלשבש הנכת תוליבהו םלצבקל בשהוממ םיגותנ סלסב תמקה .6

 .לדרשמ בושקתב תודילטצהה ךללהת תצאה 07

 הכשלב דחולמבו רוביצל עדלמה לש (0א-11א8) תנווקמ הרבעהל רבעמה תצאה .8

 .הקלטסטלטטסל תלזכרמה

 וחותיפ ךשמהלו ל"נה תומישמל תוינלדמ תעיבקל םלכללהתהו הנבמה תמאתה .9

 .לתלשממה בושקתה לש

 .ל"בה תוצלמהה עשתל םינמז חולו םושיל .10

 הדבועל האלמ תועדומ ךותמ היתוצלמה לש "בלצקתהי טבלהה תא הנחב הדעוה תת

 תוללעפ םוחתל םלבר םלפסונ םלבאשמ תוצקהל הלה* ןתלבש ההובג תורלבס ןיאש

 .הז

 ,םלפסונ םלבאשמ תאצקה ב?לחל אל הלתוצלמה םושללש העלדה תא השבל*ג הדעוה תת

 .תיתנש-בר הלארב אל לאדו

 לש הבוש האצקה ןכו םדאה חכ לנקת לש תואב לוצלנו המלאתמ תינוגרא תכרעמ

 ללבמ בושקתה ךרעמ רופלשל לתועמשמ ןפואב םורתל םללושע םלמילקה םלבאשמה

 .םהב דומעל לכול אל אללממ קשמהש םלמוכס וב עלקשהל ךרוצ הלהלש

 בושקתה אשונל הרורב ת*לאלרסס?נלמ תוכמס תע?בקב ?נולח "ןרוצ האור הדעוה תת

 תרושקתה דרשמ הלהת תללאלרטסלנלמה תוכמסהש הצללממ הדעוה תת .הלשממה ?דרשמב

 .הז םוחתב הטמ םרוגכ דקפתל רשאו בושקתה דרשמל ומש תא בסל רשא

 םלנוש הלשממ לדרשמו תולושר ןלבל וניב ןללמוגה לרשקו דרשמה לש תולטמה

 .9 'סמ הצלמהב םלטרופמ
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 ריכבה לגסה לש בושקתב שומישל ותרשכהו תועדומה תרבגה 41
 -םם5 בלו ל בולקב טומיטל רתרשכהו תועדומה תרבגה

 החלצהב עצוב ,ןהב םידבועמה םינותנהו עדלמה תוכרעמב שומלישהו בשחמה לוצינ

 הז אשונב םיוסמ קתנ םילק הלשממה ידרשמ רתיב .ןוחטבה דרשמ תלהנהבו ל"כטמב

 הרכהו תועדומ רדעלהמ עבונ הז קתנ .םלדרשמה תולהנה ןיבל א"נעה תדיחי ןיב

 לש הרקבו ןונכתל ללא*ר באשמכ ,בשחמב רבצנה עדלמב שומלשב םולגה לאיצנטופב

 .דרשמה תולועפ

 תדיח* תדקפומ וללע רשא ,בשחמה לש בכרומה לגולונכטה טביהה םנמא םילק

 ל?דכ וז הדיח* לע תומלשמ ליטהלו תושלרדב אובל דרשמב ריכבה גרדה לע .א"נעה

 רישי ןפואב םלדבועמ בשחמ ינותנב שומלשה .תולבלטקפא רתלב הז רק* באשמ לצנל

 שוביג ןיב רתו* רצק ןמז בבסל איבי דרשמה תלהנה ל"ע עצמא יתלבו

 .תוטלחה תלבק ןיבל תוביטנרטלא

 ללהנמ) ריכבה לתלשממה גרדה לש הללעפה ותוברועמ אלל יכ הרובס הדעוה תת

 עדימה תוכרעמ לע חוקלפו תולטמ תמשהב (םלרשו םלל"כנמ ,םיל"כנמס ,םיפגא

 תואיה ןלוצינו הלא תוכרעמ רופלשל םילוכיסה ויה* ,םללתלשממה בושקתהו

 .רתויב םישולק

 תובילצנש הדעוה תת הודלממ ,ריכבה יתלשממה גרדה לש ותוברועמ תרבגה ךרוצל

 ללכ תא בללהת רשא בושקתו א"בע לאשובב תולומלתשה תלינכת דכעת הנידמה תורס

 הלעמו ח"* הגרדמ דיחאה גורידה ידבוע תא ףיקתו םיריכבה הנלדמה לדבוע

 רושלא םולמ הנש ךותב םלשו? תינכתה עוצ*ב .םלרחאה םלגורלדב תוליבקמ תוגרדו

 ל"ע םלנת*נה ולא ןוגכ םיסרוקו תויומלתשה לולכת תלנכתה ..הדעוה תת תוצלמה

 .'וכו הדובעה ןולרפל ןוכמה ,ל"ימ

 תסנכה תודעול ףא תוליומלתשהה תרגסמ תא ביחרהל לוצרש הרובס הדעוה תת

 .תונושה



 ןהילע עדלמה תוכרעמב לעופב השענה תא ןיבהל רלכבה לגסל ורשפאל הלא תולועפ

 םלידרשמב עדלמה תוכרעמ ןיב רתו* הבוט תרושקת ורשפאל ןכו םידקפומ םה

 .םלנושה

 ורשפא* ?דרשמ בושקתב תודללטצהה תא ץלאהל 7 'סמ הצלמה םע ףורלצב וז הצלמה

 תוכרעמב הטללשו בשחמב רגאנה דבועמ עדלמו םלנותנל הריש* השלג רלכבה גרדל

 .דרשמה לש עדלמה

 בושקתב קסועה םדא חכ תוינידמ .2

 תורגסמ רפסמ לש םהיתורלשב תשמתשמ ,קשמב לודג בושקת ןכרצ התויהב ,הלשממה

 לש להבלמל ס"יב ,הדובעה ןוירפל ןוכמה) א"נע *מוחתב לעוצקמ םדא חהכ תרשכהל

 הרשכהה רק*ע .(תיתלשממה תכרעמל ץוחמ תורגסמ לש תויומלתשהו םיסרוק ,מ"שנ

 .דרשמה תורטמל םדאה חכ תמאתה ךות ,ןמצע א"נעה תודיחלב עצבתמ

 ךותב םלדבוע לש תיסלסב הרשכה קידצמ וננלא ףנעב רליהמה לעוצקמה םדאה חכ בבס

 ושכר התואש תקפסמ תיסיסב הרשכה םע םלעיגמ םידבועה תיברמ .א"נעה תודיחל

 הדובעה דרשמו ךונלחה דרשמ לש *עוצקמה ךוניחה תכרעמ רקלעב ,תורחא תורגסמב

 .החוורהו

 תת ינדמוא לפל ילארשלה קשמב בושקתה ל?מוהתב םדא חכב יופצהו םייקה רוסחמה

 םילעוצקמ םידבוע 2000-כ םולכ אוה הרבחו הקוסעתלו ךוניחב בושקתל תודעוה

 םתכרעה לפל .תוכרעמ יחתפמו םיטקילורפ ?להנמ ,תודיחי ?להנמ 400-ל 250 ןיבו

 םלדחוימ םידעצ וטקנ* אל םא הנש ידמ שוקיבל עציהה ןיב הז רעפ לדגיו ךלי

 .םימלאתמו



| 
 ו
| 
 ו

 ןהילע עדלמה תוכרעמב לעופב השענה תא ןיבהל רלכבה לגסל ורשפאל* הלא תולועפ

 םלדרשמב עדימה תוכרעמ ןיב רתול* הבוט תרושקת ורשפאל ןכו םידקפומ םה

 .םלנושה

 ורשפא? ?דרשמ בושקתב תודילטצהה תא ץלאהל 7 'סמ הצלמה םע ףוריצב וז הצלמה

 תוכרעמב הטילשו בשחמב רגאנה דבועמ עדלמו םלנותנל הרלשל השלג ריכבה גרדל

 .דרשמה לש עדלמה

 בושקתב קסועה םדא חכ תוינלידמ .2

 תורגסמ רפסמ לש םה?תורלשב תשמתשמ ,קשמב לודג בושקת ןכרצ התוליהב ,הלשממה

 לש להנלמל ס"יב ,הדובעה ןוירפל ןוכמה) א"נע ?מוחתב לעוצקמ םדא תכ תרשכהל

 הרשכהה רקיע .(תיתלשממה תכרעמל ץוחמ תורגסמ לש תויומלתשהו םיסרוק ,מ"שנ

 .דרשמה תורטמל םדאה חכ תמאתה ךות ,ןמצע א"בעה תודיחלב עצבתמ

 ךותב םידבוע לש ת?סלסב הרשכה קידצמ וננלא ףנעב ריהמה ל"עוצקמה םדאה חכ בבס

 ושכר התואש תקפסמ תיסלסב הרשכה םע םיעיגמ םלדבועה תיכרמ .א"בעה תודיחל

 הדובעה דרשמו ךונלחה דרשמ לש ?עוצקמה ךוניחה תכרעמ רקיעב ,תורחא תורגסמב

 .החוורהו

 תת ינדמוא יפל ?לארשלה קשמב בושקתה למוחתב םדא חכב יופצהו םילקה רוסחמה

 םילעוצקמ םידבוע 2000-כ םולכ אוה הרבחו הקוסעתלו ךוניתב בושקתל תודעוה

 םתכרעה יפל .תוכרעמ יחתפמו םלטקילורפ ?להנמ ,תודלח* ?להנמ 400-ל 250 ןיבו

 םלדחולמ םידעצ וטקנ* אל םא הנש לדמ שוקיבל עציהה ןיב הז רעפ לדגיו ךלי

 .םימיאתמו



 האפקהה בקע רשמה ללכב רשאמ רתו* הנותמ לרוביצה רוטקסב רוסחמה תעפשה

 .תותיפהו הטללקה לש תיחכונה

 בושקתל תודעוה תתש דועב יכ םידמלמ הלשממב בושקתל הדעוה תת לש רקסה לאצממ

 הלכשהל תודסומב בשחמה ?עדמל תוקלחמה תא תואור הרבחו הקוסעתלו ךונלחב

 לרגובמ םועז זוחא לכ רבתסמ ,בושקתה תועוצקמב םדא חכל יזכרמ רוקמכ ההובג

 .תויתלשממ א"נע תודלחלל ע*גמ הלא תוקלחמ

 (םלרלכב תוכרעמ לחתנמו םילהנמ) ריכבה "עוצקמה גרדב םידלקפתה ללעב בור

 םינוש םיסרוקב תיעוצקמ הבסה ורבע רשא הרבחה יעדמב םיכמסומו םירגוב םניה

 בלכרמ .(מ"שנ לש להנלמל ס"יב ,הדובעה ןולרפל ןוכמה ,מ"למ) ?רוביצה רוטקסב

 תרגסמב ומדקתה רשא ןויסנ ילעב םיננכתמ/םיתנכתמה ונלה ריכבה םדאה חכב ףסונ

 .םידבוע םה הב א"נעל הדיחיה

 ךרענ רשא ('א תפסנ האר) ?אצמה רקסב ונמינ רשא א"נע תודלחיב םידבועה כ"הס

 :אבה ןפואב תועוצקמ ?פל םיגלפתמה שלא 1300 לע דמוע 4 לאמ-ץרמב

 .תודלח* ילהנמ 0

 .תונכת/ןוגכת לשנא 7

 .בשחמ יללעפמ 2

 .טלפ/טלק *דבוע 9

 .הלהנ*למ שבא 2

 .םידבועה לש הרלהמה הפולחתה הניה הז ךרעמב םדאה חכ תא תנייפאמה העפות

 לשבא לש רקיעב לטרפל יתלשממה רוטקסה ןמ םידבוע לש טעמכ ירטס דח רבעמ םייק

 לאב תאטבתמ וז העפות .לטרפה רוטקסב שוקיב םייק םהל רשא ןויסנ ילעב עוצקמ

 .לתלשממה רזגימב הז םוחתב םדא חכ לש ההובג תלעוצקמ המר לע רומשל תלוכי



 :םה ל"נה םדאה חכ ךרעמ תוחתפתה לע ועיפשל רשא םל*תביבסה תוחוכה

 0588) םהב שומלשה תוחונ רשא םייקסע/םילשלא םלבשחמב שומישה תורבגתה (1

 ןיב םיכוותמה עוצקמ ילשנא לש תדחולמה הרשכהב ךרוצה תא טיעמת (ץתזמאפזצ

 .לבושחמה חכה ןלבל ןכרצה

 לש ולא םע תורחתב ודמע? רשא ץורמתו רכש תומר לע רומשל ךלוהו לדג ישוק (2

 .לטרפה רוטקסה

 .טלפ/טלקה אשונל םילידועי םידבועב ךרוצב תרכ*ינ התחפה (3

 עוצקמ לשנא לש ללוכה רפסמה תדרוה לש ןוויכב ועלפשל וללה תוחוכה תשולש

 תא קזחל ךרוצה לדגי תאז םע דח* ךא ,תיתלשממה תרגסמה ךותב םיידוחי

 גואדלו הז יוניש תארקל ךרעיהל שלי .הלא םלדבוע לש תויונמולמהו םירושיכה

 לא םהב רשא דחולמב תולודג וא תושיגר תורגסמב םיינוגרא םייא תריציל

 ןויכ ,תומוקמה ראשב .(1א ₪005 0ג?91ז.זדצ) תימצע תלוכי לע רתוול רשפא

 ללכב ברה לודיגהו אסיג דחמ םיידועיה עוצקמה "שנא רפסמב הדיריהש

 דועב םתארקל ךרעלהל שי ,תוענמנ לתלב תועפות ןה ,אסיג ךדלאמ םלשמתשמה

 בצמל הלא תודיחיב תרשמה *עוצקמה םדאה חכ לש ותולגתסה לע לקהל ידכ דעומ

 .הז שדח

 :ןלהלדכ תוינידמ ידעצ לוקשל הצללממ הדעוה תת

 תוולנה תוגרדהו תדייוואמ ,תויוכמסה ,םידיקפתה תורדגה לש שדחמ הניחב /

 םייונישל םמיאתהל תנמ לע דרשמב בושקתב קסועה םדאה חהכ לש םהילא

 - .ולש תובשחמתהה ךילהת בקע דרשמב םלשחרתמה

 הרשכהה תא לבקמה דבועה לש תיזוח תורשקתה לולכי רשא דחולמ הרשכה ךרעמ (2

 .הרשכהה גוס לפל דבועל המלאתמ םילומגת תכרעמו

 אלמל הנכרטצת ןילדע ןה ,ירפסמה ןלדוגב ןוטקל תויופצ א"נעה תודיחיש ףא לע

 ךותב ם*נכרצ לש רתו* בחר רוביצל בושחמה תרדחהב ,הייחנהב יזכרמ דיקפת

 .םלשמתשמה לא תויגולונכטה תרבעהבו םידרשמה



 ךורעל ןלוכ א"נעה תודיח* לע ליסת תונלדמה תורש תוביצנש הצילממ הדעוה תת

 ,הלש להנ?למל ס"?ב תועצמאב ןהלש םידרשמב םידבועה ללכל תולמינפ תויומלתסה

 לדבוע ללכ לש 00עטצמא 1.178840%-ה תא ריבגהלו בושחמה תא ליחנהל תנמ לע

 .הנלדמה

 םילעפמו תורבחו ןלעקרקמ ,ןיסולכוא :םינותנל לע-ירגאמ השולש תמקה 5

 ,םירחא םידרשמו רוביצה תא םישמשמה םינלמז םירגאמ ןליב הניחבמ הדעוה תת

 .ומצע דרשמה דוקפית ךרוצל א"נעה תודיח* ל"ע ורצונש םיידועי* םירגאמ ןיבל

 םנוכדיע ,םלנותנ לרגאמ תמקהל רשאב תובילחמ תוארוה וא תונקת ןיא םוליכ

 םמולקב תובשחתה אלל ל"נה גוולסה יפל םינותנ לרגאמ ומקוה ,לעופב .םתצפהו

 ףסונ אצו* לעופ .םלרחא םלדרשמל םיכללשה םלרגאמב םלרחא וא הלא םלנותנ לש

 ףרה אלמל רוביצה לעש (םלספט) םילנדיה טלקה תורוקמב שולישו תולליפכ וניה

 תודיח* לש יפנע גוולסב .תומוקמ רפסמב םלבפחוממ רבכ הלא םינותנש הדבועה

 :ךכ םירבדה םיארנ א"נעה

 ןיסולכוא - םלנותנ ירגאמ .א

 .םינפה דרשמב ןיסולכואה םשרימ

 .למואל חוטיבל דסומה

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ

 .החוורהו הדובעה דרשמ

 .תואלרבה דרשמ

 .לושילרה ףגא ,הרובחתה דרשמ

 .הנידמה תוסנכה להנלמ

 .ןיעקרקמ - םינותנ לרגאמ .ב

 .לארשל יעקרקמ להנימ



 .(ובאט) ןיעקרקמה םשר

 .ןיעקרקמ תמוש ףגא

 .ןוכלשהו *ונלבה דרשמ

 .תולמוקמ תוצעומו תויריע

 .םילעפמו תורבח - םינותנ ירגאמ .ג

 .רחסמהו הלשעתה דרשמ

 .למואל חוטיבל דסומה הדובעה דרשמ

 .תורבחה םשר

 .לארשי קנב

 .הנלדמה תוסנכה להנימ

 םילעפתמהו םימלקמה םידרשמה לש םתוכמסו םתוירחא םוחתב םנלה םלנותנ לרגאמ

 .םינותנ דובילעל תורלש תוכשל תועצמאב םא ן?בו םמצעב םא ןיב ,םתוא

 ,*ןיעקרקמ ,ןיסולכוא :םינותנל לע-ירגאמ השולש תמקה לע הצילממ הדעוה תת

 םינותנ םתוא םושירב תודלחאה רסוהו תוללפכה אא ולסבי רשא ,םילעפמו תורבח

 תנמ לע ןהו םידרשמה לש דוקפתה תא לעייל תנמ לע ןה תאז ,םיבגוש תומוקמב

 .רובלצל תורלשה תא לעייל

 ץבוק לש עדלמה תיתשת םע םלירע ןינבו ראתימה תוינכת בושחמ תא םאתל שי *

 .ןיעקרקמה

 ַט

 ל"נה םלמוהתב שדח םינותנ רגאמ תמקה לכש הדעוה תת הצלילממ ,ךכמ אצוי לעופכ
9 

 הנניא רגאמה תמקהש ךכבו רחא ?תלשממ דרשמב הזכ רגאמ לש ומויק לאב הנתות

 עדלמַה ירגאמ םואיתו לושלרל תוירחאה .והשלכ קוח וא הנקתל דוגינב תדמוע

 .('ו חפסנו 9 'ס 'ר) בושקתה דרשמ לע לטות

 םייתכלממה עדימה לרגאמ יבגל תיללכ הסיפתמ קלח הניה לעה לרגאמ תשולש תמקה

 .('ד חפסנ האר) הדעוה תת תדובעב השבוג רשא |
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 זכרמ ךרד תולמוקמה תולושרה םע רתויב קודה םואיתב םלקהל של לעה לרגאמ תא

 .וז המישמ ךרוצל דחולמ ץמאמל ארקיי םינפה דרשמ .למוקמה ןוטלשה

 הייבג תכרעמ םיקהל הדעוה תת הצללממ ל"נה םירגאמה תשולש תמקה תובקעב

 .םוקמהו קסעה ,סרפה :םידקומ השולש לע הייובבה תבלוסמ

 הלשממה ךותב םינותנ תרושקת תשר תלעפה .4

 .תיתלשממה תרושקתה תכרעמ לש ףלקמו ידוסי ןונכת תכלרע לע הצללממ הדעוה תת

 תוידועלל תרושקת תויתשתב םויכ תדייטצמו רבעב הדילטצה ןוחטבה תכרעמש ןמזב

 םילטיסבה תרושקתה ל?תורישב שומישב תיחרזאה תכרעמה הקפתסה ,תויל"הצ ללכו

 תרושקת לאשונב .הווהב "קזב" תרבחו רבעב תרושקתה דרשמ "?"ע הל וקפוסש

 םיפוסמ םלרשקמה םלרוכש ן"לנ *ווק לוצלנב לתלשממה שומלשה םצמטצמ םינותנ

 .םתוא םלתרשמה בושלח לזכרמל םינושה םידרשמב םירוזפה

 רפסמל דחא ףוסממ תרושקת תורשפאמה תוכרעמ תיתלשממה תכרעמב ןיידע ןיא םויכ

 .םיפוסמ ןיב תרושקת וא םיבשחמ

 תולצונמה הלאמ הברהב תומדקתמ תרושקת תוכרעמ הברה רככ תולעופ ץראבו םלועב

 לוארה ןמ , תלקסע הרבחכ "קזב" תרבח --% לרחא .הלשממה ידרשמ *"ע םויכ

 םרוג תועצמאב םימדקתמ תרושקת *תורש תיינקל תילהובו תינוגרא ךרעית הלשממהש

 לקפסלו "קזב" תרבחל הלשממה ידרשמב תרושקתה ינכרצ ןיב ךוותמ יזכרמ ?תלשממ

 ל?עוצקמ עדי לעב תולהל בייח הז םרוג .(ב"הראב 4 תמגוד) םליתורשו דויצ

 תיעוצקמ המרב םיתורשהו דויצה לקפס םע ןתמו אשמ לוהיבו םיכרצ תרדגה רשפאלש



 יעוצלב תא רפשל לדכ ןהו תרושקתה תולולעב ןוכסחל איבהל ידכ ןה התואנ

 .תויתלשממה תרושקתה תוכרעמ

 תשר ,תולרובלצה תרושקתה תותשר לש לכשומ לוצלנל איבהל היהת ןונכתה תרטמ

 ?ברלמ רושיקלו םמצע ןיבל םנלב הלשממה ידרשמ רושיקל ,תנארשל תשרו ןופלטה

 .םלנושה הלשממה *בשחמב עדלמ ?רגאמל ףוסמ לכ לש

 :לע הצ*לממ הדעוה תת

 תורלשל תנארשי תשר ךותב הלאכ תותשר רפסמ וא הרוגס םלישמתשמ תשר תריצל (א

 דרשמ תכרעמ תריצ* םשלו םילתלשממ עדימ ירגאמל השיג םשל ,הלשממה ?דרשמ

 .םייתלשממ לנורטקלא ראודו ןכוממ

 הלשממה תירק) הלשממ לדרשמ לש םייזכרמ םירתאב תולמוקמ תותשר תמקה (ב

 םידרשמה *דבוע ן*ב תרושקתה תא ולעי* רשא ('דכו א"תב הלרקה ,םילשוריב

 תא ןוחבל שי ,הז רשקהב .תרושקתל תואצוהה תא תיתועמשמ הרוצב וליזויו

 םינותנו רובלד תרושקת תורשפאמה תושידח תולטרפ תוזכרמ לוצינ תורשפא

 .תחא תכרעמב

 תודמצלה .הלשממה ?דרשמ ללכ תא ובייח* רשא תומרה לכב תרושקת ינקת ץומלא (ג

 הרוצב תרושקתה תכרעמב םלמשתשמה לכ תורבחתה תורשפא חלטבת הלא םינקתל
- 

₪ 

 .תרדוסמ

 םעש ךכ םירחא םיידרשמ םימושייו עדימ ל?רגאמ תיינבל םיבייחמ םינקת ץומיא (ד

 ךילהתה היהי םלמושייהו עדימה לרגאמב תיתלשממה םלשמתשמה גוה תבחרה

 .שדח שמתשמ לכ לש המאתהו *וניש תושלרדמ לשפוחו רדוסמ

 תרדוסמ השיג תיטבתש תבותכתו עדימ לרגאמ תוידוס תרלמש תכרעמ חותיפ (ה

 גוסמ תכרעמ .ותדובע ךלהמב ול קקזנ אוהש עדלמל הלשממ דבוע לכ לש הנלמאו

 תהיתפ ןכתית אל הלדעלב ןכש תיתלשממה תרושקתה תכרעמ תוחתפתהל תלנולת הז

 .הנימא לנורטקלא ראוד תכרעמ ךכל המודבו תינוציח השליגל עדימ ירגאמ
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 םידרשמ רפסמב בושקתה לש תוחתפתהה קוזלח .5
0 4-06 

 :לכ הלוע הלשממה ?דרשמב א"נעה תודלח* רקס לש םלאצממה ןמ |

 .דרשמה לש א"נעה ?אשונב תקסועה הדלחי תמילק הלשממה ?דרשמ לכב .א

 תכרעמ תא ללוכ אל) 1,300 לע דמוע וללה תודיחיב קסעומה םדאה חכ ךס .ב

 .(ןוחטבה דרשמו ןוחטבה |

 חכו דויצה ,ףסכה ?באשמב ןמצע ןיבל תודיחלה ןיב םילודג םלרעפ םלמייק .ג

 םלכרצב םייתלמא םירעפ דימת םיפקשמ םנלא הלא םירעפ .םתושרל םידמועה םדא

 םלקוקזה םידרשמ םימייק .תודיחיה תותרשמ םתואש םלנושה םידרשמה לש

 ךא ,םיידועללה םהידיקפת ילוללמ ךרוצל ףקלה יבחרו םינווגמ א"נע לתורשל

 דרשמה לכרצ לע תונוע ןנלאש ןפקיהב תונטק א"נע תודיחל תודמוע םתושרל

 .ךפיהלו

 תמר ,רקסב ופתתשהש א"נעה תודלהי 31 ןלבמ לכ הדעוה תת האצמ ,ךכל םאתהב .ד

 דרשמה לכרצ תא תמאות הנלאו ןוצר העיבשמ הננלא תודיחל שש לש תוחתפתהה

 .תותרשמ ןה ותואש

 דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ץוחה דרשמ ,םינפה דרשמ :ב ןה הלא תודיחי שש

 הבוטל הגפמ לח רקסה תכלרע זאמ) ספשמה ?תב תלהנהו רודלשה תושר ,תורייחה |

 .(ספשמה לתב תלהנהבו ץוחה דרשמב

- 
 ו

 ו

 .הלא תודלח> לש חותלפה םודלקל ההובג תופלדע קלנעהל הצילממ הדעוה תת ן

 ן

| 

 בוצקתה תמטלשמ ,ראשה ןיב ,עבונה א"נעה תודיחי חותליפב לשוקל תעדומ הדעוה תת |

 הבשה ב.2,ת לע ססבתמ הנש לכ לש ביצקת הלפלש תיתלשממה תרגסמב הגוהנה

 אהריגפל לעפ* רצואה דרשמב םיביצקתה ףגאש הדעוה תת הצילממ ,ןכל .תמדוקה .1

 וי שחי ך*ב םלבאשמה תאצקהבו הקולחב שורדל םייקה ןיב וללה םלרעפה

 .םכותבו |
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 שארב תלטומ תודלחיה םודיקלו תותליפל תולרחאה לכ שיגדהל של  ,תאז

 םיבילחמה ם?חנמה םיווקהו תולנלדמה תרגסמב ,ןבומכ ,ומצע דרשמה לע הבושארבו

 .תכרעמה ללכ תא

 תודלח* קוזיהל תואכה םליכרדה תא ולקשלו ונחב* םידרשמהש הצילממ הדעוה תת

 :םהלש א"נעה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 .ו

 .םינקת לש הרמה תועצמאב - םיתואנ המרבו בכרהב םדא תכב הדלחלה רובגת

 תומילק תורשמ לאשונל םינושה םידלקפתה ?רואלתו תוגרדה חתמ לונלש

 .תודיחיב

 לוניש תועצמאב דרשמה לש "כררלהה םלוסב בשחמה תדיחל לש הדמעמ רופיש

 לבנוגרא הנבמ לע 9  ףיעס 'ר) רתו* ההובג המרל ןתאלעהו תולופיפכ

 הדלחלה לש הכישמה חכ תרבגהל םורתל לושע הז דעצ .(הז ח"ודב ?דרשמ-םינפ

 .ההובג המרב םדא חכל

 .תצרמנ הכרדה תוליעפ

 ל"ע ,םילדרשמה לש תפטושה הדובעה יכילהב א"נעה תדלחה* תדובע לש רתל בוליש

 לש תונושה תויצקנופב בשחמה לוצינו בולישל ואיבלש םלילדרשמ םילהנ לוביש

 בשחמה לוצלנ תויורשפאל םילהנמה לש םתועדומ תרבגה ל"ע -ןכו דרשמה

 ' .דרשמב םהיתויוליעפל

 םירקמבש ןילצל שי - שלדח דולצב ותפלחהו ןשולמ וא הלבתמ דולצ שודיח

 הביה ,ןשי ךולצ תקזחה ךשמה תמועל השדח דויצ תכרעמ תשיכרש ררבתחל טיבר

 2 י 6

 ליבקמב דולצה לריחמב תדמתמ הדירי לש אצול לעופ והז .רתוי תינוכסח

 .שידח "בשחמ דויצ תוולמה תושדחה הנכתה תוכרעמ לש םיהובגה מעוגל

0 . 

 דוביע תכרעמ לש תשדוחמ הניחב *"ע הוולמ תולהל ךירצ דויצה שודיח

 .םירפושמה הנכתהו הרמחה תא תוליעיב לצנל ידכב םינותנה

 א"נעה תודיחיב קר אל םידרשמב בושקתה רופלש תא הלות הדעוה תתש שיגדהל של

 הכרדה הלא םינכרצל קפסל ,ןכל ש* .דרשמה יגרד לכב בושקתה י?נכרצב םא לכ
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 דולצה תא םתושרל דימעהלו בשחוממ עדלמב שומישל םתועדומ תא ריבגהל ,התואנ

 .םידרשמב א"נעה תודיחל* אלמל םלכלרצ וז המישמב ליבומ דלקפתש ןבומ .םיאתמה

 תונכותו םיצבקל בשחוממ םינותנ סליסב תמקה .6

------הרוב 0?סב תמקה
---- 7 

 םנלא 5 ףיעסב ורכזוהש םללעפמו תורבח ,ןיעקרקמ ,ןיסולכוא לש םלמוחתהו רחאמ

 .דבלב ול םיצוחנה םינותנה תא דרשמ לכ ףסוא ,םילוסמ יתלשממ דרשמל םירוסמ

 ל?"ע .םלנותנ תטילקב ןוכסח לש תיתלשממ ללכ השיג ץמאל שלש הרובס הדעוה תת

 תולה .רוביצבו הלשממב עדלמה "נכרצמ הדרלט הברה עונמל ה*יה* ןתיב ךכ

 ךות ,תרזובמ םלנותנ תקזהא םולכ תורשפאמ (הנכתו הרמח) בושחמה תולגולונכטש

 תוטושפ תורגסמ תעילבקב וניה שרדיש ץמאמה רקלע ,ךרוצה תדימב הזב הז םבלליש

 .םמצע ןיבל הלשממה לדרשמ ן*ב םינותנ תרוסמתל םלרורב םילהנו

 ,םוא*ת רסוחו עדימ רדעיה לש *חכונה בצמה לונלשל תולחרכהה תורגסמה תחא

 תוללבחו םינותנ לצבק לש תיתלשממ הקלסימ ,הדעוה תת תעדל ,תולהל הכירצ

 .הבכת

 לדרשמ) םלשמתשמה ת"יסולכוא ברקב עדלמ ל?כרצ רקס עצבל הצילממ הדעוה תת

 סלסב  שמשת וז הלבט .עדלימל םלשומישו תורוקמ תלבט תריצל ,םשל (הלשממה

 בטחוממ םינותנ סיטב תמקה לע ץלמומ ןושאר בלשב .תלתלשממ טינותנ תקלסמל

 .הבנכת תול?בחו םיצבקל

 תונכותב ליע* שומיש ךרוצל למוקמה ןוטלשב םלשענה םואיתה לצמאמב דימתהל שי

 םואיתה ?צמאמל ?מוקמה ןוטלשה תא ףרצל ש* ןכ .תושרל תושרמ הרבעהל תונתינה

 .לזכרמה ןוטלשה לש
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 םלש*גר םלאשונ "םוחתל ץוחמ" רומשל ש* ,םיצבקל בשחוממ םינותנ סלסב תמקהב

 .תינלדמו תלנוחטב הניחבמ

 לדרשמ בושקתב תודלל?טצהה תצאה 7

 הז אשונ .יתלשממה דרשמה תולהנה בושחמל המזו* תטיקנ לע הצלילממ הדעוה תת

 :םלאבה םיבלכרמה תא ללכמ 0עע108 40101108 םשב רכומה

 .םילילמת דובלע .א

 .תלנורטקלא היקית .ב

 .לנורטקלא ראוד .ג

 .עדלמ *רגאממ תנווקמ הפילש .ד

 אשונ חותיפו רחאמ .תיברלמ בושחמה תמורת היהת וב םוקמה הנלה דרשמה תלהנה

 תורשפאה תא קודבל של ,א"נעה תודיהלמ תחא ףא לש הדובעה תיבכתב ונלא הז

 .לתלשממ דרשמ תלהנה בושחמל םימגד המכ חהותיפל

 בשחוממ דרשמ לש תינויסנ תכרעמ תמקהל תינכתה תא הדעוה תת האור הז רשקהב

 .הנוכנ המזויכ  תרושקתה דרשמ לש  לשארה ןעדמה |תכשלב הדבוע | רשא

. % - 

 רוביצל עדלמה לש (0א 11א8) תנווקמ הרבעהל רבעמה תצאה .8

 תיילדש ךכב רלכהל שי .םה ףא םיבאשמ םיכרוצ ותצפהו ותקפהו באשמ וניה עדימ

 הז תוריש דחא דצמ .וילא דומצ ריחמה גת רשאכ ילכלכ תורלש ונלה ןווקמ עדימ

 .םימלשרמ תוכלאבו ףקלהב ןתינ אוה ןלא רחא דצמו תיתועמשמ הרוצב דסבוסמ

 הרכהה תאו םהב שומלשה תא ריבגהל יושע םינוש סייפנע םיכתחב םינגותנ זוכלר

 .םלרהא םיבאשמל' ףילחתכ םכרעב



 רבעמה הב רשא רוביצל םלנתל*נה םיתורשה גוולסל תללוכ הסלפת השבלג הדעוה תת

 .('ה תפסנ האר) דבלב ןושאר בלש ךא וביה םידקומ רפסמב 0%א [1א8-ל

 ןווקמ דוב?על םינותנ ירגאמ תבסהל תויומידק רדס תעלבק לע הצללממ הדעוה תת

 .רוביצל תורישל ןהו הלשממה תדובעל ןה

 עדימה ןונווקל ןושאר דע* הניה הקלססלסססל תיזכרמה הכשלהש הרובס הדעוה תת

 .רוביצל

 רשא ?לסרבלנוא ףוסמ לש הסיפת התפל שיש הדעוה תת הרובס רתול ךוראה חווטב

 .תלטנגמ תוהז תדועת תרזעב רוביצה לדל לע הלשממה ןמ עדימה תיילדל שמשל

 לתלשממה בושקתה תוינידמ תעיבק יכללהתו הנבמ .9

 תידרשמה המרב וצרה לנוגראה הנבמה תלאשב תובר הטבחתה הדעוה תת

 תוצלמהה שומלמו ללכב הלשממב בושקתה אשונ םודיקו לופלט ךרוצל םףידרשמניבהו

 וז הלגוסב היתוצלמה תא הדעוה תת השביג םינולד רחאל .טרפב הלש תויפיצפסה

 :ןלהלדכ

2% 

 תידרשמניב המר
₪. -- 

 בושקתה אשונל הרורב תילאירססלבלמ תוכמס תעיבקב ינויח ךרוצ האור הדעוה תת

 תרושקתה דרשמ הלהת תילאלרטסינלמה תוכמסהש הצילממ הדעוה תת .הלשממה לדרשמב

 .הז םוחתב הטמ םרוגכ דקפתל רשאו בושקתה דרשמל ומש "תא בסי רשא

 :תואבה תולטמל תוירחאב אשל בושקתה דרשמ

 :םלאשונב הלשממה ?דרשמ ללכ רובע עוצלב תונקת תעיבקו הניקת (1

 .עדילמ ירגאמ ןיב םואתו יושיר .א

 .'ו תפסנב תטרופמ אלהו רתויב הבושח הדעוה תת תעדל איה וז היצקנופ



 .(4 'ס 'ר) תלתלשממה בושקתה תשר םואתו ןונכת .ב

 .םיזוח חוסלנו הוולנ דולצו הנכת ,הרמח תשיכר .ג

 .(6 'ס 'ר) הנכת תוליבחו םיצבקל תבשחוממ תיתלשממ הקלסלמ תמקה (2

 .בושקתל תידרשמניב םואת תדעו תלעפה (3

 םיבשחמה םוחתב תקסועה תיתלשממ הרבח ,מ"למה תרבח תא רלבעהל של ,ןכ ומכ

 ףסונב בושקתה רש לש תילאלרטסיבלמה ותולרתאל ,'ז חפסנב םלירדגומ הלדעל רשאו

 דרשמל מ"למה ןיב ןילמוגה ל"רשק תרדגהל תורלהזב סחילתהל של .רצואה רטל

 דמעממ (תונהל הכלרצ הנלאו) תינהנ הנניא מ"למהש הדבועה רואל בושקתה

 "קזב' תרבחמ לשמל לידבהל) הלקוסלע םותתב הלשממה לפלכ | יטסילופונומ

 .(בושקתה דרשמ לד* לע אלה ףא תמאותמה

 תלדרשמ המר

 ףופכה רלכב דבוע לדיב דרשמב בושקתה אשונ תא דיקפהל הצלילממ הדעוה תת

 .בושקתל תידרשמניבה םואתה תדעוב דרשמה גלצנ היהל רשא ,ל"כנמל תורישי

 םינמז תולו םושיל .10

 בושקתה דרשמ לש תורדגומה תומלשמה תרגסמב ןלוכ תולפונ 9 דע 1 תוצלמה

 :ןלהלש גוולסה לפ לע בושקתל תידרשמניבה הדעווהו

 ,ריכבה לגסה ברקב בושקתל תועדומה תרבגהב תוקסועה 5-ו 2 *"1,  תוצלמה

 ,המאתהב הלשממה ידרשמב א"נע תודיחי קוזיחבו בושקתב קסועה םדא חכ תולנידמב

 .בושקתל תלדרשמניבה הדעוה תרגסמב ושמומל



 <: סא 01א8-ל רבעמה תצאהבו תיתלשממ בושקת תשר תלעפהב תוקסועה 8-ו 4 תוצלמה

 תשר םואלתו ןונכת לש המלשמה תרגסמב תולפוב ,המאתהב רוביצל עדימה לש

 .בושקתה דרשמ לש תיתלשממה בושקתה

 לש המלשמה תרגסמב תלפוג "דרשמ בושקתב תודילטצהה תצאהב תקסועה 7 הצלמה

 .בושקתה דרשמ לש םיזוח תוסלבו הוולנ דולצו הנכת ,הרמח תשיכר

 םואיתה תדעו לע לטות םינותנל לע-ירגאמ השולש תמקהב תקסועה 3 הצלמה

 .עדימ לרגאמ םואיתו יושר לש תידועילה המישמה תרגסמב בושקתל תידרשמניבה

 תולסמה ןמ תעבונכ בושקתה דרשמל תרוטקתה דרשמ תבסה תא תוארל ןתינ ,ןכל

 .ןשומלמל תינויחכו ח"ודב תולולכה

 תנשב בושקתה דרשמל תרושקתה דרשמ לש דועייב הבסהה תא עצבל הצילממ הדעוה תח

 תורבחו ךמסה תודיה* ,תודיחלה ןוגרא לש תקייודמ הרדגה ךות 85/86 בלצקתה :

 .תורוטק תוליתלשממ

 ולהיו בושקתה דרשמ ל"כנמ לש ותושארב ליבקמב םוקת תידרשמניבה םואיתה תדעו

 ונומי רשאו םדרשמב בושקתה םוחתב םיקסועה םידרשמה לש םיל"כנמס הב םירבח

 .םה םהידרשמ י"ע



 'א הפסנ

 הלשממה ידרשמב בושקת יאצמ רקס

 םינותנה ףוסיאו הנבמ ,רקסה תורסמ

 התלועפ תרגסמב ךרענ הלשממה ידרשמב (עדימו בושחמ ,תרושקת) בושקתה יאצמ רקס

 םייקה בושקתה יאצמ לע היתוצלמה תא ססבל המגמב ,הלשממב בושקתל הדעוה תת לש

 .רגניזל 'ב ר"ד י"ע 1984 לאמ-ץרמ םישדוהב עצוב רקסה .הלשממה ידרשמב םויכ

 רקסה תורטמ

 םיינוטלש םיפוגו הלשממ ידרשמב םינותנ "לצבקו םיירקיע םיכרעמ םושיר .1

 .םלירחא

 םתולעו ,הלשממה ידרשמב םינותנה תרושקתו הנכתה ,הרמחה תבצמ תקידב .2

 .1983/4 תנשב

 .א"נע לאשונב תוסלחהה תלכק ךילהתו תינוגריא תופיפכ ,לוהינ יכרד .3

 .ותודלינ תמרו יעוצקמ םדא חכ 4

 בושקתה תוליעפ תודוא לע ףסושו עובק עדימ רגאמ תמקהל תורשפאה תקידב .5

 .הלשממה ידרשמב

 בתכב ורדגוהש יפכ הלשממב בושקתל הדעוה-תת ידיקפתמ המכל ףא סחייתמ הז רקס

 לוהינל הלשממ ידרשמ ""ע בושקת ימושיי לוצלנ בצמ תניחב :הלש "ילונימה

 .תילארשיה לשמלמה תכרעמל תובישח ילעב בושקת יאשונ רותיא ןכו ,םהיתולועפ

 עדימ יפוליחו םינותנ תמירז לש אשונל רקסה עוציב תעב ןתינ דחוימ שגד

 .תוידרשמ-ןיב תויצקנופ עוציבל םיכרעמ בולישל לאלצנטופה םויקו ,םיכרעמ-ןיב

 הנכת לש "מצע חותיפו תוירחסמ הנכת תוליכחב שומישה אשונ ןחבנ ןכ ומכ

 תנמ לע דיחא חונימ לע דיפקהל ושקבתנ רקסה יעצבמ .םלמוד וא םיהז םישומישל

 .יתלשממה קשמב בושקתה תודוא לע תוללוכ תונקסמ תקסה רשפאל

 רקסה עוציב ןפוא

 :םלבלש ינשל קלחנ רקסה *נותנ ףוסלא

 הלכלכה דרשמ ל"כנמ תאמ בתכמ ףוריצב (רקסל 1 'סמ חפסנ) ןולאש חתולשמ 1. 

 תונמל השקבב הלשממה ידרשמ לש םייללכה םילהנמה לא (הדעוה-תת ר"וי)

 .ןולאשה יולמל םמעטמ א"נעל יארחא



 ןולאשה יולמ תרהבה םשל םינולאשה יאלממ םע ומייקתנש הפ לעב תונולאר ו

 םיכרעמ בוליש ןוגכ ןולאשב וללכנ אל רשא םיאשונ ןכו םימילוסמ םירקמב |

 ובסנ ןכ ומכ .שומישב הנכתה תוליבח טוריפו דרשמל ץוחמ םימרוג םע

 א"נע אשונב דרשמה תוינידמ רדעיה וא תוינידמ תודוא לע תונויארה |

 .דרשמה תלהנהו א"נעה תדיחי ןיב םיסחיהו ן

 .הינפהה בתכמ תוריהב יאמ האצותכ הארנכ םיבוכיע רפסמ ולח רקסה ךלהמב

 הלכלכה דרשמ תוריכזמל וא דרשמה ל"כבמל הרזח וחלשב םינולאשה ןמ קלח)

 לארשי קנבבו תואלרבה דרשמ ,תרושקתה דרשמב .(ןויארה םויקל וניתמה אלו

 דרשמב .ןויארה םויק םצעל ל"כנמה לש ורושיאל דע רקסה עוציב בכעתנ |

 ןפואב הרקסנ הדיהי-תת לכו א"נעל לארחאה רתוא אל רודישה תושרבו רצואה ן

 א"נע תודיחי ילהנמ רקסה הפוקתב וסנוכ בושקתל הדעוה תת תמזיב .דרפנ

 .םיפתתשמה ןיב תועד ופלחוה וב (2.4.84) ןויע םויל הלשממ ידרשמב

 תנווכמ די ןיאש אוה רקסה עוציב תעב קזחתה רשאו הז םויב רצונש םשורה

 לש ותרכה תא תאטבמ א"נע תדיחי לכ לש התוליעפ .יתלשממה בושקתה םוחתב

 5להנמ לש תיעוצקמהו תישיאה םתלוכי תא ןכו , אשונה תובישחב דרשמה

 .א"נעה תודיחל

 אל םקלח ךא ,ןוחטבה תכרעמ טעמל ,הלשממה ידרשמ לכל םנמא ונפ םירקוסה .5

 ובש ןמזה תא ליבגה םינמזה חול .דבלב םייקלח םינותנ ורסמש וא ובישה

 רונניא רקסהש שיגדהל שי ךכל יא .םהיתואצות תא רוסמל םירקוסה ושרדנ

 תאז םע דחי .ןקתמ לכ רובע ורסמנש םינותנב ןהו םינקתמה רפסמב ןה ,םלש

 אל רסחה עדימהו הלשממה ידרשמב בצמה תא הנמאנ ףקשמ רקסהש םיכירעמ'ונא

 .ונממ םיעבונה םיאצממה לע תיתועמשמ עיפשמ

 ןהו ירוססה ןה ,יאצמ םושיר לכ רדעהל עגונ הז קרפב טלובה אצממה |.4

 הנכתו הרמח לש םושיר םייק אל .הלשממה ידרשמב א"נעה תכרעמ לש ,ןכדועמ

 תוליעפ רחא בקעמו םוטיר לכ ןיא ,תאזמ בושחו , והשלכ יתלשממ דרשמב

 לכ םיתעלו ,דרשמ לכ .ירוביצה להנימב ותצפהו ודוביע ,עדימה ףוסיא

 .יתכלממה סביהל תוסחייתה לכ אלל הזה טוחתב תגהונ ,דרשמב הדיחי

 רקסב ופתתשהש א"נעה תודיחי

 שה

 תומכו רקסה עוציב ןפוא .ורקסנ רשא הלשממ ידרשמב א"נע תודיחפ תמלשר .ןלהל

 יפיעס ףרח א"נעל תיפסכה האצוהה בושלחב וניה יזכרמה ישוקה) םירסחה םינותנה

 םינותנ רגאמב שומיש ךות עבק ךרד וז הלועפ ךשמהב ךרוצה לע םיעיבצמ (ביצקתה

 .1975 תנשבו 1972 תנשב - יחכונה טעמל םירקס ינש ועצוב הכ דע .בשחוממ



 .תסנכה

 .הלשממה שאר דרשמ .2 |

 .הלשממה תורילכזמ 1

 .הנידמה ךזנג 2

 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 3

 .ץוחה דרשמ .3

 .רצואה דרשמ |.4 |

 .לללכה בשחה 1

 .םיביצקת ףגא 2

 .הנלדמה תוריש תוביצנ 3

 .(מ"עש) הנידמה תוסנכה להנימ 4

 .םינפה דרשמ .5

 .ןיסולכוא םשרלמל ףגאה 1

 .הרטשמה 2

 .םלטפשמה דרשמ .6

 .הרובחתה דרשמ .7

 .יושרה ףגא 1

 .לגולורואטמה תורלשה 2

 .תיתשתהו היגרנאה דרשמ .8

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ .9 |

 .תואלקחה דרשמ .0

 .רחסמהו הישעתה דרשמ .1

 .תורילתה דרשמ .2

 .ןוכישהו יוניבה דרשמ .3

 .תואלרבה דרשמ .4

 .תותדה דרשמ .5 |

 .ימואל חוטיבל דסומה .6

 .היצמוטואל הרבחה-למוקמה ןוטלשה להנימ .7

 .לארשל יעקרקמ להנלמ .8

 . .הפועתה תודש תושר .9

 .לארשל קנב .0

 .החוורהו הדובעה דרשמ .1

 הדובעה דרשמ 1 |
" 

 החוורה דרשמ 2



 .ב

 .רודלשה תושר 2

 .תרושקתה דרשמ .3

 ,הז דעומב ,וב לולכל אל הדעוה תת הטילחה רקסה ןמז תא רצקל ידכב :הרעה

 .היתוחולש לכ לע ןוחטבה תכרעמ לש םינקתמ

 םיאצממה ירקיע

 :םיגוס השולשל יתלשממה רזגמב א"נע יכרעמ תא גווסל ןתינ

 .דרשמה תומישמ עוציבל םיידרשמ םינפ םיכרעמ (א

 .םיינוציח םיפוגו םירחא הלשממ ידרשמ ראשה ןיב םישמשמה םיכרעמ (ב

 .רוביצה תורישל םיכרעמ (ג

 רחא בקעמ (םיכסומ ,םינריית ,םיאפור) תומישר יצבק םיליכמ 'א גוסמ םיכרעמה

 ןניה הלא םיצבקב תוירקיעה תויוליעפה .חוקיפ לש תולועפ וא םימולטת עוציב

 .הטעומ םהב תיבושיחה תוללעפה .תומישרה תספדהו ןוימ ,םיספטב טלקה םושיר

 ,ןיסולכוא) בא יצבקמ ללכ ךרדב םירזגנ 'ב גוסמ םיכרעמל םיכיישה םיצבק

 םיטרס יבג לע ןימזמה דרשמה תשקב יפ לע םירבעומו (הקלח/שוג ,םיגהנ

 ל"כשחל עוציב ינותנ םיריבעמ םקלחש םידרשמב בשחה תודיחיל טרפ ,םייטנגמ

 השיג םיפוג רפסמל תרשפאמה הדיחיה איה םינפה דרשמב א"נעל הקלחמה .םיסקסידב

 הנוש הנבמב םירגאנה םינותנ לש תרוסמתה תייעב .ןיסולכואה רגאמל תנווקמ

 תועצמאב וא ,המוד םיבשחמ דויצ תלעב הניה תלבקמה הדיחיה םא קר תרתפנ

 היה ןתינ ותועצמאבש ,םמושירו םינותנ תרכעהל ןקת םילק אל .היצלומא תוינכת

 .םינותנה תרוסמת תא הבורמ הדימב לעייל

 הייבג יכרעמ םלוככ םבור םה (רוביצה תורישל םיכרעמ) ישילשה גוסה ןמ םיכרעמ

 תמגודכ רוביצל עדימ תוריש םייק םהב טידדוב םירקמל טרפ ,םייוניש לע חווידו

 ףגא ןוגכ תומוקמב .לארשי קנבב הנידמ תוולמו ח"גא םויק וא תורבחה םטר

 תיזכרמה הכשלב .םינווקמ עדימו םיכמסמ לבקל ןתינ (הרובחתה דרשמ) יושרה

 תורישל הברה השירדה תורמל ןווקמ עדימ תוריש לש ורדעיה סלוב הקיטסיטטסל

 .הזכשט



 ןפואב םיגלפתמ שיא 1267 ובניה הז רקס תרגסמב םהילע חווד רשא םידבועה רפסמ

 :אבה

 הלהנימ סלפ/סלק ידבוע בשחמ יליעפמ תונכת/ןונכה

1407 2 99 2 

 וא א"נע תודיחי ילהנמכ םירדגומה םידבוע 50-כ ףרצל שי וללה םירפסמה לא

 .םהינגס

 הותינ ,תוכרעמ תסדנה ,תוכרעמ חותינ ןיב הנחבה התשענ אל רקסה ןולאשב

 אל זא םג וזכ הנחבה התשענ וליא .הלעפה תוכרעמ תונכתו תונכת ,ןונכת ,תוסיש

 ןכו ןקתמ לכ שמתשמ ובש ,הנושה תונלמה רואל םיבוט םינותנ קפסמ גוויסה היה

 תרגסמב) םיכרעמו תומישמל םאתהב והנשמל דחא דיקפתמ םידבוע רבעמ ללגב

 .(תונכתו ןונכת תויצקנופה תא תללוכה

 טידבוע םלוככ םבור יכ ,הדבועל סחייל שי  תיסח* ברה םיליעפמה רפסמ תא

 .תורמטשימב

 הלאכ ןכו (תיקלח תוחהפל) םיליעפמכ םידבועה הלאכ םנשי טלפ/טלק ידבוע ןיב

 .תוינדלק ןה וז הירוגסקב םידבועה תיברמ .םידדוקמ וא םינלמסכ םירדגומה

 .בוקינ תוכשלל הדובעה תרסמנ ,ךומנ טלפ/טלק ידבוע רפסמ םהב טידרשמב

 לעדמב הטיסרבינוא *רגוב (הרשעמ תוחפ) םועז רפסמ ונשי תונכת/ןונכת תצובקב

 .בשחמה

= 

 תוסיב סעמל ,להנימל ל"כנמסל איה א"נעל תודיחיה תיברמב תינוגרלאה תופיפכה

 ןהבש תודיחי לש טאמוצמ רפסמו (ל"כנמל הנשמ אוה הדיחיה להנמ) ימואל

 ןוכנל ואר םינייאורמה ןמ קלח .(תואלקח ,יל"ממ) דרשמה ל"כנמל איה תופיפכה

 .וילע םינומא םהש אשונל דרשמב ריכבה גרדה לש תועדומה רדעיה תא ןייצל

 תויומלתשה תרדיס ןמז הזמ םייקמ הנידמה תוריש תוביצנ דיל להנימל ס"היב

 טםינוש הלשממ ידרשמב תוקלחמו םיפגא ילהנמ רובע םינוש בושקית לאשונב תורצק

 .(הנידמה רקבמ ,םיטפשמ ,תוריית ,ץוח)



 הנכת

---- | 

 תונכתה תפש וניה א"נעה תודיחיב הנכתה םוחתב דיחלהו טלובה ףתושמה הנכמה

 ,ימצע תותיפ ,הנכת תוליכחב שומישב ההובג איה תונושה ,ךכל טרפ .1 ן

 םוש ידי לע ןויסנ השענ אל הכ דע .דטתאאמצ תוכרעמבו הנכת תורבח יתוריש

 דבעמ תשיכרל טרפ הז אשונב הלועפ ףותישל וא תודיחאל םורגל יתלשממ םרוג .]

 הנכת תשיכרו (לטיגיד *בשחמב) הלשממה "דרשמ לכ רובע "לילמת' םילילמת

 תפש 18% יבשחמבש דועב .תרחא הנכת תרבחמ סיסב ותוא "פל עדימ רוזחיאל

 84516 איה תחוורה הפשה לטיגיד לבשחמבש "לרה תלבוקמה אלה 00900 תונכתה

 המכש תורמל היכרצל הנכת תוליבח יאמצע ןפואב תקדוב א"נע תדלה* לכ .58

 יכילהתב םיאצמנ וא ושכר םידרשמה בור .םירחא םידרשמב רבכ תונקתומ ןהמ

 דאמ ןיידע ילארשיה קשמב הנכתה עצל;ו לכ םא ,הצק דויצכ םיבשחמ ורקימ תשיכר

 םינייאורמה תיכרמ .עדימ תרבעה אשונב רקיעב תישממ הכימת רדענו ביצי אל

 .תונטק תורבח לש תוריכמה ישנאל סרפ ,לואשל ימ תא ןיא יכ ונייצ

 רצואה דרשמב םיכשחמה .תימוקמ תשרו תרושקתל הנכת התע םיקדוב םידרשמ המכב

 םירכעומ םינותנ יצבק .הזל הז םירושק םנלא ךא דויצה תניחבמ םנמא םימאות

 .םייטנגמ םיסרס תועצמאב ךרוצה יפל

 םינותנ תרוסמת

 ילמרופ אל רדסה יפל םייטנגמ םיטרסב םינותנ יצבק תוריבעמ תודיחיה תיברמ

 הביסה .םינותנה תא תקפסמה הדיחיה לע תיניצר הדבכה הווהמ ונלא רבדהו הדמב

 לש הדובעה תינכת .ביצקת רדעיהב בוד י"פע תקמונמ תנווקמ םינותנ תרבעה-יאל

 ןכתיי .תוזוחמב סלפ/טלקה ידבוע רוזיבל הלאשימ תאטבמ א"נעל תודיחיה תיברמ

 ליבקמב ,תודיחי ןיב תרוסמתל זכרמה תודיחיב םיבאשמ הנפי וז תינכת שומלימ יכ

 .הז םוחתב הניקתו להונ תוארוה ןונכתל

 הרמח

 ףרטצי 1984 רבמטפסבו ,43500 תרדיסמ 12% יבשחמ 15 םללעופ הלשממה ידרשמב

 18% תנכת ימאות אג6 יבשחמ 5 ואצמנ ףסונב .ל"כשטחל 4381 רתוי שדח ףסונ בשחמ

 זורוב יבשחמ .םדקתמ רתויה 0א-הו ?82-ה תרדיסמ םיבשחמ ינימ 12 ןכו

 םיפוסמ 1000-מ הלעמל .א68 תרצותמ םיבשחמ "נימ 4 ןכו תומוקמ ינשב טינקתומ

 תשמתשמ הניא הדיהי ףא .ן"לנ יוק תורשע המכ קר םלוא ,הלא םיבשחמל םירבוחמ



 טקייורפל רושקה םיטפשמה דרשמב לרבע טפשמל ףוסמל טרפ ,םיללגר גויח יוקב

 .ןליא-רב תטיסרבינואב ת"ושה

 הדובע תינכת

 לע הרומ (ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ) םידרשמה לכב 1984/5 תנשל הדובעה תינכת

 ל"ע וא ,ן"לנ יוקו םיפוסמ תועצמאב םא ,תוזוחמב טלקה יכרעמ רוזלכל הנווכ

 תינכתה .דרשמה לש א"נעה תדיחיב יזכרמה בשחמל םרוביחו םיבשחמ-ינימ תנקתה

 מ"לממ תטלחומ תוקתניהל הפיאש לע העיבצמ םיטפשמה דרשמ לש תטרופמהו הפיקמה

 הנווכ םג הליכמ רוזיבה תמגמש ןכתיי .םינפה דרשמ לש הדובעה תינכת םג ךכו

 אל ,שרופמ יוטב ךכל ןתינ אל א"נע תדיחי ףאב יכ םא תרזאל תורישה אא רפטל

 הלהנהה סחימ ןוצר תועיבש ועיבה תודיחתיה ילהנממ תליצהמכ .הפ לעב אלו בתכב

 .םייוארה הכימתהו יוביגה תא םילכקמ םה ןיאש םירובס ראשהש דועב התוברועמו

 רכזומ וניא 0108 80104%710א דרשמה בושחמ אשונ יכ ןייצל יואר הז רשקהב

 ריכבה גרדב םיילהנימה םיכילהתה בושחמ ,תורחא םילימב .הדובעה תוינכתב ללכ

 לש ,תינויסנ השיכר תוברל ,תויביסנטניא תוקלדב תוכרענ ,תאז םע .םייק וניא

 תגפ10 - ל"כשחה ל"ע זכורמ ןפואב) םידרשמה יכשחל רקיעב םינוש םיבשחמ ורקימ

 םיבשחמ ורקימ לש םתרדחה םע .םילילמת ידבעמכ רקיעבו ,(ל.ל.מ תועצמאב 508

 תטילש אלל םייפגאו םייתקלחמ עדימ *רגאמ תמקהל תופצל שי םינושה םידרשמל

 :המגודל .א"נעה תדיחי

 וילא םיעיגמה םיצבקה ינותנ תא םשור םיטפשמה דרשמב עדלמה ירגאמ םשר -

 ךתחב םייפרצלמ םינותנ קפסל ותורשפאב ןיאו תינד* תסטרכב קוחה יפ לע

 .והשלכ

 .הלשממה לדרשמב תיקלח םיצבק תמלישר לש יטנגמ ץבוק םייק הנידמה ךזנגב -

 רגאמ לש םיכרצ תרדגהו ןויפאב םיישדוחכ ינפל לחה יללכה בשחה ףגא -

 .הלשממה ידרשמב םיבשחמ תודוא לע םינותנ

 תודיחיה יפל םיאצממה סוריפ

 תסנכה

 טיכרעמ

 רוזהיאו ןוסחיא ,תסנכה ירכד -

 .(םיקוח 5000) קוח תועצהו םיקוח תסטרכ



 .תותליאש ךרעמ

 .הצופת תומישרו תובתכתה -

 .בשחוממ םוליצ רדס -

 טדא הכ |

 ןונכתה תדובע רקיע .ליעפמו הרשמ יצחב ןתינכת ,להנמ הנומ א"נעל הדיחיה

 ריכזמל איה הדיחיה תופיפכ .סייארב ןו'ג תרבח *"ע השענ תכרעמה לועפיתו ן

 .תסנכה |

 הגכת

 ,ידרשמ בושחמל םימושיי ללוחמו םילילמת דבעמכ 18%11-ב תשמתשמ הדיתיה

 וז תכרעמ .עד*מ רוזהלאו ןוסחיאל תכרעמה החותיפל סלסבכ 08008 הנכת תליבחבו

 הותינל תינכת תמייק .ךיראתו רכחמ ,אשונ "פל םיכמסמ רותלא םויכ תרשפאמ

 .84510 - תונכתה תפש .תיקודקד הניחבמ םילימ ישרש

 םינותנ תרוסמת

 .םיטפשמה דרשמל עט6אטד תנכתו ן"לנ וקכ תורבעומ קוח תועצה

 הרמח

 לש תללוכ ןורכיז תלוביקב 2011/44 לטיגיד יבשחמ ינש תללוכ דויצה תבצמ

 .תוספדמ 7-ו םיפוסמ 30 ,650%8 לש ןימז םיקסלד חפנו 8

 ביצקת

 הנשב אצוה המוד םוכס .רלוד 300,000 ונלה 1983/4 תנשב א"נעל האצוהה ךס

 .תמדוקה

 הדובע תינכחה

 ,תסנכה תודעוו בושחמ ,רוזהיאה תכרעמ חותיפ ךשמה תללוכ הדובעה תינכת

 םיבשחמ ורקימ תנקתהל תורשפאה תקדבנ .םייקה דויצב תינורטקלא העבצה בוללשו

 תוריכזמל עמ6אמצ תועצמאב רבחתהל הדיחיה תנווכב .תונושה תועיסה רובע

 דרשמל םילקה רוביחל ףסונב רחסמהו הלישעתה דרשמו רצואה דרשמ ,הלשממה

 .םיטפשמה

 הלשממה שאר דרשמ

 הלשממה תוריכזמ

 " םיכרעמ

 *.הלשממה תוטלחה עוציב רחא בקעמ -

 .הלשממה תוטלחה סקדניא -

 .תומרגונטס ןויקת -



 נס

 הנידמה ךזנג

 םיכרעמ

 .תילגנאב 3-ו תירבעב םיצבק 19 ,ראוד בותינ -

 .ךזנגה תוביטח לש יטמוטוא יצח חותפימ -

 .בלושמ חתפמ - םיירובלצ םינויכראל ךירדמ -

 .ךזנגה רגאמל רמוח ?חולשמ יופמו םושיר -

 םדא חכ

 .ישארה ךזנגל םיפופכה ,ןתינכתו יעוצקמ להנמ הנומ הדיחיה

 הנכה

 .24516-ב תונכתו 128₪א11 םילילמת דבכעמו ללוחמב שומיש

 םינותנ ורוסמת

 הלשממה ידרשמ לכמ םינותנ לצכק לש תומש תומישר ינדי ןפואב טלוק ךזנגה

 | .הזינגל

 הרמח

 .קעַצ11/151 ורקימו ?קק11/24 בשחמ

 ביצקת

 .רלוד 16,000 83/84 תנשבו רלוד 60,000 החלה 1982/3 תנשב בשחמל האצוהה

 הדוכע תינכה

 בשחמ תפסוה ךות יביסמ טלק ,עדימ רוזחלא תכרעמ חותיפ תללוכ הדובעה תינכח

 התבריק ףרח ןיסולחל תיאמצע הרוצב תדקפתמ הדיחלה .םיפוסמ לנשו 53

 .תורחא א"נע תודיחיל תיזיפה

 הקלטסלטטסל תיזכרמה הכשלה

 םיכרעמ

 .ןיסולכוא דקפמ -

 .קשמה יפנע לכב תויתע תורדס -

 .םיכרד תונואת תקיטסיטטס -

 \ םרא חכ

 .טלפ-סלק. ישנא 11-ו םיליעפמ 3 ,תונכת/ןונכת לשנא 23 ,להנמ

 הנכת

 5255 ,518 ,ךקמ ,תאקע - תויטסלטטס ןבורב הנכתה תוללבה .60802 תונכת תפש



 םינותנ תרוסמת

 תקפנהל טרפ .טלק יספטב םבורו םייטנגמ םיטרסב םקלח םינותנ תטלוק הכשלה

 .םינווקמ םיתוריש ןתמל הכורע הכשלה ןיא םירחא תוחודו לטסיטטסה ןותנשה

 \ הרמח

 לננוכ 5 .2.5 68 לש ןלמז םיקסלד חפנו 4%8 לש ןורכיז לעב 18%44331/2 בשחמ

 .םיפוסמ 25 -ו תוספדמ יתש ,םלטרס

 הדובע תינכת

 .188א/26 בשחמ ורקלמב שומיש לש יוסנ לחה

 ץוחה דרשמ

 םיכרעמ

 .תויטמולפידה תויוגלצנה לש ח"הנה -

 .רשקה תקלחמ ,םיקרבמ תצפה .ךרעמ -

 .תינדוק תנכתב לילמת דוביע -

 םדא הכ

 .עדימו דועיתל ל"כנמסל תופיפכה .סלפ/טלק לדבוע ינבשו טינתינכת ינש ,להנמ

 הדובע תיגכת

 רוזחיאו ןוסחיאל תכרעמ םושיי תללוכ ,הרשוא רשא 1984/5 תנשל הדוכעה תינכת

 לטיגיד תרכח םע השיכר הזוח .הנשל 30048-כ לש הטילק ףקיהב ינלדמ עדימ

 הרבסהה ףגאל /גא/750 בשחמ ,ץ(\א/750 יבשחמ ינש ליכמ מ"עב 2001 תרכחו לארשי

 ךטפאאמצ-כ וקפוסי בשחמהו הנכתה תליבח .םיפוסמ 50-ו ;גווסמ אל רמוח דוביעו

 ךס .2 לילמתכ םילילמת דוביעו 62%5 תועצמאב רוזחיאו ןוסחלא - םצץא

 דרשמה תינכת תאןייצל שי .רלוד 1,400,000 וניה םינש לולשל תננכותמה האצוהה

 .בשחמה תועצמאב דרשמה תזנגימ חותפימל ץוחה דרשמ יאלמיג תקסעהל

 רצואה דרשמ

 לללכה בשחה

 םיכרעמ

 .הנידמ תואוולה -

 .םיקנבב ל"כשח תונובשח לוהינ -

 .ח"טמ תונודקפו ל"וח תוולמ -

 .םימולשת - ל"כשח ח"הנה -



 .ביצקתה תוכרעמ -

 .הגידמ תויוברע ךרעמ -

 : הנכת

 ,מ'למב לעפומ (05אספגמ 1שע6מ8) 62 60800,848510.  :תונכתה תופש

 .הטלחה תוכמות תוכרעמ 1עק8 ,18א לש (קקו164110א 5צ510%8) 5

 םינותנ ארוסמת

 הדיחיה ,הלכלכה דרשמ ,תורבחה תושר םע םיטרסב םיעצכתמ םינותנ יפוליח

 םיטלקנ ןכ ומכ .הנידמה תוסנכה להנימו רכש ימכסהל הדיחיה ,ילכלכ ןונכתל

 םידרשמה ראש .םינוש הלשממ ידרשמ 7-מ םיטקסיד תועצמאב ביצקתה עוציב ינותנ

 םיטרסב טשמו םיטקסידב מ"למל םירבעומ (תינדי םילעופש הטילקו היגרנאלטרפ)

 .ל"כשחל םייטנגמ

 הרמח

 4381/2-ב 84 רבמטפסב ףלחוי א.0.8 תרצותמ 0817₪810א - ל"כשהב יחכונה בשחמה

 ל"כשחב אוה ףא םקוממה א.6.5 .8270 ג"ע םיעצובמ וייונשו ביצקתה קוח 1884 לש

 תאגענ0 580% תרצותמ ורקימ תוכרעמ 30-כ ונקתוה ןכ ומכ .םיביצקת ףגא רובע

 .ל"כשחה תמזיב הלשממה "דרשממ 30%-כ לש תויובשחב .ל.ל.מ תרבח לש הנכת םע

 .מ"שנה בשחמב םילעפומ תימוי הפוקו הנלדמ תואוולה יכרעמ

 בלצקה

 םיבשחמ דויצ תשיכרל רלוד 1,200,000-ב טכתסה 1983/4 תנשל האצוהה ךס

 .הנכת רובע רלוד 2,400,000-ו

 הדובע תינכת

 םדאה חכ תונגראתהו שדחה 18% בשחמל הבסהה הרקיע ל"כשחב הדובעה תינכת

 תרכח תועצמאב טידרשמה יכשח תולועפ רוזיכב הכימתה ךשמה ןכו ,םאתהב הדיחיב

 .ל.ל.מ

 םיביצקת ףגא

 םיכרעמ

 .ביצקתה קוח תעצה -

 .ביצקתב םייונשל תושקב -

 .ביצקתה תרגסמ תעיבקו ןונכת -

 םדא הכ

 .טלפ/טלק לשבא ינשו םינתינכת/םיננכתמ ינש

 הנכת

 בשחמ לע 2 -ב ילכלכ ןונכת ,84516 ,2-לילמת



| | | 
| 

 ו

 סםינותב תרוסמת

 .א088270 בשהמב ל"כשהל ביצקתה לפיעס תרבעה

 הרמח

 תוטלחה עוציב רחא בקעמל 211/23 ,םילילמת דוביעל רקלעב ?211/70 בשחמ

 .םיביצקתה לע הנוממה

 הנידמה תוריש תוביצנ

 םיכרעמ

 .םיישילא םיבותנ ץכוק -

 .רכש ימכסה -

 .תושירד חותינ -

 .הכרדהו םיסרוק ךרעמ -

 .ןקתו ליפורפל היצלומלס -

 .תויטסלטטס תואלבס -

 םדא חכ

 .תונכת/ןונכת 12-ו טלפ/טלק הלהנימ ישנא 4 ,להנמ הנומ הדיחיה

 הבנכת

 תכ לוהינל הנכת) "זופת'ו 281 םינותנ סיסבב שומישט ךות 00800 תונכתה תפש

 .(ל"הצ לש םדא

 םינותנ תרוסמת

 .םיטרסב םינותנ הריבעמו מ"לממ רכשה ינותנ תא םיטרסב תלבקמ הדיחיה

 הרמח

 ה בשחמה

 .ן"לנ יוק 3-ו תוספדמ 6

 ,םיפוסמ 30 ,468 ןימז םיקסיד חפנו 488 ןורכיז לעב זפא לש 4341 ובני

 ביצקת

 .רלוד 600,000 התיה א"נעל 1982/3 תנשב האצוהה

  הדובע תיגכת

 הדובעה תינכת

 .רצואה דרשמ תרגסמב םדא חכ אשונל הדיתיל

 המזי ןכו םידרשמב םדא חכל תודיחיה םע ןווקמ רשק תרלצי תללוכ

 3,500,000 וניה 1984/5 תנשב רצואה דרטמב תננכותמה
 תאצוהה ךס

 .רלוד



 םינפה דרשמ

 ןיסולכואה םשרימל ףגאה |

 םיכרעמ
 .תודסומל םיתורישו ישלא דמעמ םושיר ,םיבשותה םסרימ -

 .םלנוכרד ךרעמ -

 .תולובג תרוקיב -

 .ש"וי יבשות םשרימ -

 .הירי ילכ םושיר -

 .תותומעה םשר -

 םדא חכ

 לבשו טלפ/סלק ידבוע 10 ,תונכת/ןונכת ישנא 43 ,םילהנמ 4 הנומ א"נע תדיחי

 .הלהנימ ישנא

 הנכת

 ,145 סיסב לע מ"למב תלעפומו החתופ םשרלמב לופיטל הנכתה .6080₪ תונכתה תפש

 .מ"עב 2001 תרבח *"ע הקפוס חותומעה םשר תנכת .תולובגה תרוקב תנכת תוברל

 םינותנ תרוסמת

 :תנווקמ תרוסמח

 .הרטשמה ףגא -

 .ל"הצ -

 .תואלרבה דרשמ -

 .רודישה תושר -

 :םייטנגמ םיטרסב תרוסמת

 .ימואל חוטיב -

 .הקלטסלטטסל תיזכרמ הכסל 2

 .ןוכישהו ?יוניבה דרשמ -

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ -

 .תואטיסרבינוא -

 .(רכש) מ"למ -

 .ץוח רחס -

 .ס"מת -

 .(שיפורקימ) ץוח דרשמ -

 .תונכוסהו הטילקה דרשמ -

 .הסנכה סמ



 .ןוחטבה ?תוריש -

 הרמח

 אדג *בשחמ ינש לע תולובגה תרוקיב ךרעמ .מ"למ בשחמב םילעפומ םשרלמה יכרעמ

 .85 בכשומ ורקלמ לעפומ דרשמה בשחב .ק01א] 0

 ביצקת

 האצוה .תוכרעמ מ"למל הזמ תיצחמ רלוד 2,000,000-כ התיה 1982/3 תנשב האצוהה

 תלקוש הדיהיה .מ"למ רלוד 1,622,000 הזמ רלוד 2,274,000 התיה 1983/4 תנשב

 .מ"כת תרבח ?"ע עצובש תומישי רקס רואל 4331 18% בשחמ תשיכר

 הרטשמה ףגא

 םיכרעמ

 .הרובעת תכרעמ -

 .הרובעת ךרעמ -

 .יתרטשמ ןיעידומ -

 .ןקתו םדא חכ -

 .ביצקתה לע חוקיפ -

 ..(חתותלפב) יאלמ לוהינ -

 םדא חכ

 טלפ/טלק ידבוע 200 ,םיללעפמ 15 ,תונכת/ןונכת ישנא 50 ,להנמ ללוכ א"נעמ

 .הלהנלמ לשנא-ו

 הנכת

 תנכת.281 ,עמ1 ,עמא8 ,572185 - שומלשב הנכתה תוליבח .ת1 איה תונכתה תפש

 ג"ע (םימושיי ללוחמ) "רורד" תנכת תקדבנ ןכ ומכ .הקידבב תאצמנ א\א5

0 

 םינותנ ורוסמה

 ללילפ םושיר םינפה דרטמל .תומדוק תואשרה ןוילג טפשמה יתבל תקפסמ א"נעמ

 לומ הלבקה תכרענ .תוחרזאל םירושיא - תויורירגשל .קסנ תקזחא רושלא ןתמל

 .ההז םש לעב םדאל תילילפ העשרה "תרקבדה" עובמל ידכ סשרלמה ץבוק

 ץבוק הרטשמל ריבעמ ?ושרה ףגא .הרובחתה דרשמב יושרה ףגאל רבעומ תוסנק ץבוק

 .לוהזל בכר תולעב

 | הרמח

 םיקסיד חפנ א"כ 8%8 לש ןורכיז תלוביקב א5 7000 בשחמו 4341/2 .1884 בסחמ

 תשר תנקתה תללוכ הדובעה תינכת תוספדמ יתשו םיטרס יננוכ 5 .11.5068 לש ןימז

 .00אאמצ לש תיצרא



 םיטפשמה דרשמ

 םיכרעמ

 .ןיד יקספ תסטרכ -

 .םיכילה בוכיע ךרעמ -

 ..םלנולרטונו םירמוש ,םירקוחל הרגאו יושיר -

 .(ת"וש) ירכע טפשמ עדימ רוזחיא -

 .תורכחה םשר -

 .לללכה סופורטופאה -

 .ןיעקרקמ תמוש -

 .(ובאט) ןיעקרקמ םושיר -

 םדא הכ

 םשר .תונכת /ןונכת ישנא 3 ,ןגס ,להנמ תללוכ לשארה דרשמב א"נעל הדיחיה

 תרכח ןכו "לע*" תרבח ""ע ןיעקרקמ תמוש ,תוכרעמ מ"למ *"ע קזחומ תורבחה

 .סליארב ןו'ג

 הבכת

 .ץפ00-ו 1₪א11 םושיי יללוהמו הנכת תוליבח .84510 תובנכתה תפש

 םינותנ תרוסמה

 עדימ רוזחיא .םיספשמה דרשמל תסנכה ןיב ן"לנ וקב םירבעומ ךות תועצהו םיקוח

 .ןליא-רב תטיסרבינואב ת"ושה טקיורפ םע רוביחב ירבע ספשמ

 הרמח

 -ו םיפוסמ 32 ,ןימז םיקסיד חפנ 150%8-ו ןורכז 0.548 2011/70 - ישאר דרשמ

 .ולבאיד תוספדמ 7

 .6105 תרושקתו,1%א5 תנכתב מ"למב לעפומ - תורכחה םשר

 א0688760 - *ללכ סופורטופא

 .תוספדמ 5 -ו םיטרס ןנוכ ,תסק11/44 - ןיעקרקמ תמוס

 ביצקח

 בעל האצוהה

 ה םשר רובע רלוד 0

 .רלוד 500,000-ב תבצקותמ

 הדובע תינכת

 ה דרשמ לש חותיפה תינכת

 הנשי ןכ ומכ .תינוצית תורבח םע דטתאאחצ סיסב לע םיבשחמ-ינלמל םתוא בסהל

 תפסותב רלוד 400,000 הניה 1983/4 תנשב םימייק םיכרעמ תקזחאב א"

 1984/5 תנשל חותלפה תולע .הווקת-חתפ ובאטו תורבח

 המגמב םימייקה םיכרעמה ביר תא תפקמו הפינמ םיטפשמ

 .עדימה ירגאמ סשרו זוחמ תויוטילקרפ ,טיטנטפה טשר תא בשחמל תינכת



 הרוכחתה דרשמ

 ?ושרה ףגא
 םמיכרעמ

 .םיגהנ ץבוק -

 .בכר ץבוק -

 .םושיר תוארוה ,הגיהנ ינחבמ ,הגיהנ "רומ -

 .ררג יליעפמו םיכסומ ץבוק -

 .בכר יפלחל רחסמ יתב -

 םדא חכ

 .הלהנ*מ 8 ,טלפ/טלק 46 ,םיליעפמ 7 ,תונכת/ןונכת ישנא 18 ,להנמ

 הנכת

 .0165 ,ע81 ,(1א5) םע1 ,4קג85 - הבכת תוליכה .60800 תובכתה תפש

 םליבותנ תרוסמת

 .הגיהב תונוישר בוכיע ץכוק ,בונג בכר ץבוק - הרטשמ

 .הגיהנ תונוישר תליספ ,ועשרוהש םיגהנ תונולשר בוכיע - טפשמה יתב תלהנה

 .םירטפנ ץבוק - םינפה דרשמ

 .םילוקיע לע תועדוה - מ"עש

 הרמח

 31 ,םיפוסמ 73 .3.56תלש ןימז סיקסלד התפנו 488 ןורכיז לעב א455000 בשחמ

 .תויזוחמ יושר תוכשל ן"לנ לוק 10 -ו תוספדמ

 ביצקת

 .רלוד 1,000,000 - 1983/4 תנשל א"נעל תללוכה האצוהה

 לגולורואטמה תורישה

 םיכרעמ

 .ריואה גזמ לש יתרפיס יוזח -

 .םלנותנ תרקבו דוביע -

 .םייטסיטטס םינותנ -

 םדא אכ

 .טלפ/טלק ישבא 3-ו םיליעפמ 8 ,תונכת/ןונכע ישנא 17 ,םילהנמ ינש

 הנכמ

 .4550%87068, ץ0878גא תוככתה תופש



 םינותגנ תרוסמה

 םינייות 2 ,םיפוסמ 3 ,םיקסלד תפנ 40015 .0.2.6 תרצוומ 0+888170/720 בשחמ

 .הפורלאל דחא םהמ .ן"לנ יוק 15 .תספדמו

 הרמח

 1984/5 תינכת .רלוד 1,000,000 איה 1983/4 תנשל דרשמב א"נעל תללוכה האצוהה

 .םילילמת דוביעו םינותנ סיסבל רלוד 70,000 ךסב םלבטחמ ורקלמ תשלכר תללוכ

 ביצקת

 ,בשחה שומישל ישארה דרשמב 0 בשחמ תלועפ תא ביחרהל הדיחיה תינגכתב

 .רכש רודמו םדא חכ

 תיתשתהו ה*גרנאה יזרשמ

 .דאמ םצמוצמ ןפואב 2 תוינכתב מ"למ תחישב םולכ שמחשמ הליגרנאה דרשמ

 קלדה להנימ רובע בשחמ-ינימ ןכו ישארה זרשמה רובע בשחמ שוכרל דרשמה תינכתב

 .הפיחב

 תוברתהו ךובניחה דרשמ

 םלכרעמ

 .םירומ תרוכשמ -

 .דומיל רכש ימולסת -

 .תורגב ינויצ ץבוק -

 .ךונלח תודסומ ץבוק <

 םדא תּכ

 .הלהנימ 4-ו טלפ/טלק 4 ,םיללעפמ 11 ,תונכת/ןונכת לשבא 35 ,םילהנמ 3

 הנכה

 .ת08185 ,םזא6 ,פא5-2 - הנכת תוליבח .60801,, קס0אַדא\א תונכת תופש

 , \ \ םינותנ וורוסמה

 .ז.ת יפל םידלמלת תייסולכואל ןיטולכואה טשרימ ןיב םיצבק תלבקה

 הרמח

 .דחא ן"לנ וקו תוספדמ 3 ,םיפוסמ 0 ,8-35910 זורוב יבשחמ

 הדובע תינכה

 .תוזוחמב רכשו הארוהב םדא חכ ךועמ רוזיבל תורשפא תנחבנ



 תואלקחה ירטמ

 םיכרעמ

 .לגולורדיה בקעמו םלמ תקפהל יושר

 .לרנירטו בקעמ

 .חותיפ תואוולה

 .יאלקח אוצ* תוכיא רחא בקעמ

 .םייזיפ םינותנ ,יאלקה ןונכת

 .(ןונכתב) ריוא ימולצה תיירפס

 םדא חכ

 .םילעפמ 3 ,תונכת/ןונכת ישבא 16 ,להנמ

 הנכת

 ךפא5 - הנכת תוליבח .60800 תובכת תפס

 'בח לש םינותנ סלסב תנכת 281 .ח"הנה

 םינותנב הארוסמת

 אוצלי םוחתבכ וקסקרגא .ותנזה ןכו "תורונמ"מ םינותנ תלבק - םינותנ תרוסמח

 .רדה לרפ קוושל הצעומה ,ירפ

 הרמח

 תלוביק .4א8 ןורכז לעב א86630 בשחמו ןורכז 0.588 לעב 370/125 18% בשחמ

 .ן"לנ לוק 11 -ו םיפוסמ 33 ,2.508 לש הנימז םיקסיד

 ביצקת

 .84/5 ל ןנכותמ המוד םוכסו רלוד 1,000,000 התלה 1983/4 תנשב האצוהה

 הדובע תינכה

 ןכ ומכ 18505 ,ע0005 ,5%5 תויטסיטטס הנגכת תוליבח תקידב הדובעה תינכתב

 - ך"פהמ ל"התנוק לש (םינותנ רגאמ)

 .זמההת1הא ,טסמםםצ ,תהא ,.א.א.א

 וז הנשב םיקהל הדיחיה תינכתב .תויזוחמה תוכשלב םיכשחמ ורקימב שומישה קדבנ

 .רקבה רפס אא ןּכּו הייקשהה לועיי ,עקרקה רומיש ,םימה תובלצנ ךרעמ תא

 רחסמהו הישעתה דרשמ

 םיכרעמ

 .הישעת ילעפמ םושיר -

 .אוציי ?נדמוא ךרעמ -

 .םלמולשתו עוציב בקעמ -

 .םירשואמ םילעפמ -



 .העקשה תוינכת -

 .(ג"למו) תולוכילחתה ךרעמ -

 םדא הכ

 .הלהנימ 1 ,טלפ/טלק לדבוע 4 ,תונכת/ןונכת לשבא 8 ,ס"להנמ ינש

 הנכת

 הנכתה רקיע .םינותנ לרגאמל 845 ,םיספט ןונכתל ת45 ,םילילמת דוביעל 1

 .8516 ס105-2 תפשב ימצע חותיפב

 םינותנ תרוסמח

 .סכמה ךרעמו מ"למ ,ס"מלמ םינותנ תלבק

 ה'רמח

 10 .הנימז םיקסלד תלוכיק 80048-ו !.5%א% ןורכיז תלוביקב ק0ת11/70 בשחמ

 1/4%8 בשחמ .הקיזיפל הדבעמל ע80א87-כ רוביח ,םיפוסמ 9 ,ולבאיד תוספדמ

 .ןילמוג תוינקל תיזכרמה תושרב ןורכז 1

 ביצקח

 לש ךסב 1983/4 תנשבו ,רלוד 123,000-ב המכתסה 1982/3 תבשכ א"נעל האצוהה

 .רלוד 0

 הדובע תינכת

 ל"וחב תוירחסמה תולותפסנל תרושקת תשר תריצל איה 1984/5 תנשל הדובעה תינכת

 הטיסרבינואב הקיזיפל הדבעמב ?8%א/750 בשחמל תורכהתה ןכו עמ6א8ע תנכהב

 .תירבעה

 תורייתה דרשמ

 םיכרעמ

 .ךרד ירומ ץבוק -

 .ןייטצמ ןריית -

 .תודעסמ גוריד -

 .הצופת תומלשרו םדא חכ לוהינ -

 ,םדא חכ

 ."72 בשחמ"-ו "בוקינ" ,"לעי" תרבח יתורישב םירזענה םידבוע 3 הדיחיב

 הגכת

 .1₪%11 -ו 88510 005 -ב תונכתה

 הרמז

 .ס.מ.ת בשחמל ן"לנ וקב םירבוחמה םיפוסמ 2



 ביצקה

 .רלוד 110,000-ב 1983/4-כו רלוד 35,000-ב המכתסה !982/3 תגשכ האצוהה

 הדובע תלנגכת

 תונוישר שודיח ךרעמ חותיפ .תנארשיב תורייתה חוכשלל תרושקת ךרעמ םושיל

 .דרשמה תלהבה בושחמו ןולמית רחא בקעמ ,םיר**תל מ"עמ רזחה ,ךר'ז לרומל

 ןוכישהו יוניכה דרשמ

 טיכרעמ

 .תואכז תעיבק ,סולכיא ךרעמ -

 .לוניבו ןונכת תודובע רחא בקעמ -

 .עויומכ בושיח ךרעמ -

 .םיטקילורפ רחא בקעמ - תונוכשה טוקיש -

 .תואנספא ךרעמ -

 םדא החכ

 .טלפ/טלק ידבוע ינשו םילעפמ 5 ,תונכת/ןונכת לשנא 6 ,להנמ

 הבכת

 .0105 ,(סופדל הנכהו םילללמת דוביע) 069 ,545 ,081 - הנכת תוליבח

 םינותנ תרוסמה

 .(מ"עש) שוכר סמ ץבוק -

 .(ס"מל) םיבושיי ץבוק -

 .תוקיר תוריד רגאמב הטילקה דרשמ תנזה -

 הרמח

 ,םיטרס ינגוכ 4 ,568 לש ןלמז םיקטיד תפנו 1א8 ןורכיז לעב 4341/2 18% בשחמ

 .םיפוסמ 30 ,תוספדמ 6

 ביצקת
7 

 תשיכרל רלוד 1.5 םהמ ,רלוד 2,250,000 איה 1983/4 תנשב א"בעל האצוהה

 .בשחמה

 הדובע תינכת

 בולישו צ"עמ תודובע ,תוזוחמה םע הדובעל תרושקת ךרעמ חותיפ - הדובע תינכת

 .דרשמה לש םייפסכה םיכרעמה

 הנכתל תיזכרמה הרכחה ,.א.א.א :תואבה תורבחב תונכתו ןונכתב תרזענ הדיחיה

 .תוכרעמ דעלאו 18% ,היצמוטואו



 תואירבה דרשמ

 םלכרצקנמ

 .אכיש ש"ע לאופרה זכרמה לוהינ -

 .ץוח עתואפרמו זופשלא תונבשחתה -

 .בקעמו הקלטסיטסס ,תולאופר תומושר -

 2 .םיטירפ גולטק ,יאלמ ךרעמ -

 .שפוה תואירב ץבוק -

 .תולחאו םיאפור יצבוק -

 .ירטאירג זופשיא ךרעמ -

 .רוביצה תואלרב רקס -

 םדא חכ |

 .הריכזמו תנכתמ ,ןונכת יטשנא 7 ,להנמ

 םיבותנ תרופמת

 .למואל חוטיב -

 .םינפה דרשמ -

 .ל"הצ -

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ -

 .ןורמושו הדוהל -

 .הדובעה דרשמ -

 .(ם"וא) םיילמואלניב םימרוג -

 הרמח

 בשחמ שכרנ הנורחאל .א550008 ,58₪81851 ,370/148 18% - אביש זכרמ יבשחמ

 .ישארה דרשמב םילילמת דוביעל 46

 ביצקח

 ןוילמ ינשכ 1983/4 תנשכל רלוד 1,550,000 התיה 1982/3 תנשכ א"בעל האצוהה

 1984/5 ביצקת .בוקינ תוכשלו םילוח לתכב הרלשי האצוה ללוכ אל ,בוריקב רלוד

 .רלוד 1,500,000 וניה

 הדובע תיבכת

 ראשה ןיב הווהיש יצרא יתנחבא יאופר ערימ ררעמ ןונגכת ללוכ הדובעה תינכת

 .תמייקה תכרעמל יובג

 יתבב תוכרעמה יףופמ תעצבמ תיללכה סילוח תפוקב עדלמו ןונכת ףגא תלהנימ

 וניה וז ח"פוק לש עדימה ךרעמ) .תונוש תוניחתבמ זופשיאה תמו תעיכקל םילוחה

 .ביבא-לחתב א"נע זכרמל םיגווקמ ח"היתב לכו יזכרמ



 תותדה דרשמ

 טיכרעמ

 / .םידבועו תורשמ יצבק -

 .תויתד תוצעומ תמישר -

 םרא חכ

 .ליעפמו להנמ

 הנכת

 .ל.ל.מ תרבוו ןקזחאב ,תג5106 תונכת תפש

 הרמח

 .ת\ע10 580% בשחמ ורקימ

 בלצקת

 .רלוד 12,600 איה 1983/4 תגשב בשחמה תשיכרל ;ואצוהה

 הדובע תלנכת

 .דרשמה תלהנהל םילילמת דבעמ תסנכהו ביצקתה ןוכלימ

 למואל חתוטיבל דסומה

 םלכרעמ

 .םידיבעמ ,הייבג ךרעמ -

 .םיריכש ,הייבג ךרעמ -

 .תואלמיג למולשת -

 .תונובשח תלהנה ךרעמ -

 .םדא חכ לוהינ -

 .רקחמו הקיטסיטטס -

 - םדא חכ

 ידבוע 120 ,םיליעפמ 27 ,תונכת/ןונכת ישנא 90 ,םילהנמ 5

 .הלהנימ

 הנכח

 .םינותנ רגאמ 428885 -

 .תרושקת 0108 -

 .השלג תושרו םינותנ תוחלטב 5405 -

 .םיבותנ ילרגאממ הפילש א\1088ת -

 .עונובשח תלהנה 07,02 -

 ישבא 6 -ו סלפ/טלק



 .ע)1 ,00800 תונכת תופש -

 טינכותב תרוסממת

 .ןיסולכואה םשרימ יצבק -

 .תואירטמה ד"ושמ -

 .(םינפ) חולובג תרוקב - הרטשמ -

 .מ"עמו הטנכה סמ - רצוא -

 .לושרה ףגא - הרובחת -

 .תורבחה םשר - םיטפשמה דרשמ -

 .דעס תייסולכוא - הדובעה דרשמ -

 .םלאוללמ תוריש - ל"הצ -

 שדוחב םימולשת ןוילמכ עצבמ דסומה .םיטרס תועצמאב םיימוי םניה םירשקה לכ

 .'וכו תואלמיג למולשת 400,000-ל ףסונב

 הרמח

 לש ןימז םיקסיד חפנו 18%8 לש תללוכ ןורכז תלוביקב 3033א ,1303 18א יכשחמ

 .ן"לנ יוק 22 .םיפוסמ 400-ו תוספדמ 7 ,םיטרס לגננוכ .8

 ביצקת

 תנשל האצוהה .רלוד 7,230,000 התיה 1983/4 תנשב א"נעל תללוכה האצוהה

 .רלוד 5,000,000 אלה 5

 הדובע תינכת

 ורקימ אשונ תניחב ,םינותנ יסיסב ןיב היצקארטנלא ,םינותנ סלסב תטיגל רבעמ

 .יצרא הקילס זכרמ חותיפ ,םיבשחמ

 .קוה-דא םיינוציה םיצעויכו 18א לשנאב תעייתסמ הדיחיה

 היצמוטואל הרבחה - למוקמה ןוטלשה להנימ

 םיכרעמ

 ,תוסנקו ל"כש ,םימו הנונרא תייבג תוכרעמ ,ביצקת ח"הנה :תויפסכ תוכרעמ -

 .תוימוקמ תוצעומו תויריע 160 רובע

 ץוביש ,רפס יתבו םינג םושיר יכילהת לוהינ :ךונלהה םוחתב תוכרעמ -

 .םידימלת יגשיה רווא בקעמ תועש תכרעמ ןונכח ,םידימלח

 בקעמ ,עקרקב שומש ,עקרק לדועליל םינותנ ירגאמ :ןיעקרקמל עדימ תוכרעמ -

 ,םיטוטרשו רזייטיגיד ללוכ ןיעקרקמל תיפארג תכרעמ .היינב תונוישר רחא

 .םיסכנ לוהלנל תכרעמ ,םירע ןינב תינכת תופמ



 .םיאלמיגו םירומ תוברל ,םידבוע 85.000 רוכע םדא מכ לוהינו רכש תכרעמ ו

 תוירלעהו םינפה דרשמ רובע ,םייטפימטס ש"דוביעו הטלחה תוכמוט תוכרעמ

 .תולודגה

 .תוצעומכ תוטלחה רהא בקעמו םילל"מת דוביעל םיכשחמ-ורקלמ תוכרעמ -

 םרא הכ

 ישנא 25-ו טלפ/טלק ישנא 150 ,םיליעפמ 30 ,תוככו/ןובכת לשנא 65 ,םילהנמ 5

 .להנלימ

 םיבותנ תרוסמת

 טרסב רבעמו ןיסולכואה םשריממ טלקנ רפס יתבו םידל* ינבגל םושלר ץבוק -

 .ךונלהה דרשמל

 .םייבוכיע רפס לחבב םירומ ץבוק -

 .לארשי *עקרקמ להנמ טע ףותישב עקרק שומיש ץבוק -

 הרמח

 .א"תב כושלחה זכרמכ א\56050 כשהמ

 .עבש ראבו הפיח ,םילשוריב בושיתה יזכרמב 4341/2 18% יבשחמ 3

 .480 - תכרעמה ללכל םיפוסמה תשר

 ביצקח

 .רלוד 1,000,000 הניה ימוקמה ןוטלשה זכ"ומב א"נעל תלשדחה האצוהה

 הדובע תינכת

 תותיפ ךשמה .םיוקכ רסוהה ףרה םיפוסמה תשר תכחרהב תזכרתמ הדובעה תינכח

 .תוימוקמ תוצעומבו תויריעב םיטרדנטס םימושייל הנכת תוליבח

 (*"ממ) לארשי יעקרקמ להנלימ

 םיכרעמ

 .ןיעקרקמ תולעב ץבוק -

 .םישרגמו חוינכת ץבוק -

 .הקלח/שוג יפל תואקסיע ץבוק -

 .יפסכ ץבוק -

 .םיביכרא ץבוק -

 םיא חכ

 .תוזוחמב טינלמס 20 ,טלפ/טלק יזבוע 6 ,תונכת/ןונכת ל?שנא 12 ,תלהנמ

 הנכת

 .םינותנ ירגאמל 0885 -



 .טילילמת דוביע ₪א!1 -

 .םיכסמ תונכת 248 -

 .הפילשו רוזחלא 187181808 -

 .תופמב *תרפלס לופלטל הנכת תוברל למצע חותיפב הנכתה ןמ רכינ קלח

 טלבוהב תרוסמת

 .תוימוקמ תויושר -

 .למשחה תרבח -

 ₪ .עבטה תורומש תושר -

 .עקרקה רומיש - תואלקחה דרשמ -

 .תודלדמה ףגא -

 .הישעת יבגבמ תרבח -

 הרממ

 ,45048 לש ןימז םיקסיר הפנו רחא לכ ןורכיז 3418 ילעב 0א/750 לבשחמ ינש

 זוחמל ט2א/750 בשחמ דוע תללוכ עאואבה םייתנשל תודילטצהה תלבכת .4

 תשרב ,150 - םיפוסמה תשר לש תיפוס הרוצת .תוזוחמל 730/08% 3-ו ביבא-לח

 ה אאטצ

 הרובע הינכפ

 לש םייקלח םילוסנו ןופצה זוחמב ולצומ לוסנ רואל תיצרא לופימ תכרעמ חותיפ

 תושירד םואית רסוח לש תינלצר הי?עב תמילק .םיטפשמה דרשמב ןיעקרקמה םושיר

 .םינושה םיפוגה ןיב

 הפועתה תודש תושר

 טיכרעמ

 .םיקרפס לוהינו רלחמת עבטמ לרעש ,יאנובשח ךרעמ -

 .םינסחמו תונחת ,שכרו ליאלמ -

 .םיסוטמ ימגד יפל תוחוקלל תוינובשח תקפנה -

 .םיסוטמ העונת רחא לטסלטטס בקעמ -

 .םינקתו תורשמ ,םידבוע -

 םרא כ

 .ליעפמו תונכת ןונכת ישבא 2 ,להנמ

 , הנכמ

 בשחמ ןמז תרכוש הדיחלה .ןג-בשה תרכחמ ?אלמל "ביתנ"ו ה"הנהל "ףתש"

 .מ"לממו (3081 124) ןליא-רב תטיסרבינואמ



 הרמה

 ,םיטרס ןנוכ .840%א8 לש ןימז םיקסיד תפנו 2א) לש ןורכז לעב 5/38 .19% בשחמ

 .םיפוסמ 10-ו תוספדמ יתש

 הדובע תינכת

 .[1פא לש 5881851 בשחמב םידבוע תוחכובנ לע חוקלפ םושיי

 לארשל* קנב

 טיכרעמ

 .תואוולה לוהלב ,לארשא תונרק -

 .תובוח תכצמ ,ה"טמ לע חוקיפ -

 .םלקנבה לע תוקיפ -

 .הנידמ תוולימ -

 .ןוהה קוש -

 .ח"טמ תוברזר לוהינ -

 .תיזכרמ תונובשח תלהנה -

 .ףסכה יאלמ -

 .תורבזיגו א"כ ,קשמ ,תוריכזמ -

 םרא חכ

 .הלהנימ 3 ,טלפ/טלק 12 ,םיליעפמ 24 ,תוגכת ןונכת לשבא 7 ,םילהנמ 7

 הנכת

 .םסע ,545 ,כה845 ,(06אמתהמ וס6מ8) 1

 סלנותנ הרוסמת

 ןכו הפורלאב רקיעב םלקנב 1000-מ הלעמל תדגאמה 58171 תשרב רבח לארטי קנב

 .לאקנב ןיב הקילס זכרמ "בסימ"ב

 הרמח

 תלוביקו ןורכיז 8 לעב 4 .18% ,8א8 לש ןורכז לעב 4341/2 19% בשחמ

 םע 18% לש 51518434 יבשחמ ינש ,םיטרס יננוכ 6 .כ"הס 76) לש הנלמז םיקסיד

 .םילודגה םיבשחמל םירבוחמה םיפוסמ 0 ןכו םיפוסמ 6

 . ;ביצקו

 12,125,000 ואצוה 1983/4 תנשב .רלוד 11,935,000 התלה 1982/3 תבשב האצוהה

 .רלוד 13,705,000 הגבלה 1984/5-ל תננכותמה האצוהה .רלוד

. 



 החוורהו הדובעה דרשמ

 הדובעה דרשמ

 םיכרעמ

 .תלעוצקמ הרשכה ךרעמ -

 .םורלח תעשל םדא חכ ךרעמ -

 .קתונמ רעונ ךרעמ -

 .םיחטשה ללעופ רכש ךרעמ -

 .םילעפמ לע חוקיפ ךרעמ -

 .םוי תונועמ ץבוק -

 .(תואוולהו םידובעיש) תויפותיש תודוגא ץבוק -

 .תועוצקמ יצבק ךרעמ -

 טדא חכ

 .הלהבמ 1 ,טלפ/טלק ידבעמ 6 ,םיליעפמ 2 ,תונכת/ןונכת לשנא 16 ,להנמ

 הנכת

 .45508088, ע0הצת\א, 60800 - תונכתה תופש

 .5755 ,545 - הנכת תוליבח

 .ורקלמ ג"ע - 5

 םינותנ תרוסמת

 .ל"הצ -

 .(קתונמ רעונ) ךוניח תודסומ -

 .רעונה תיילע -

 .ימואל חוטיב -

 .הקוסעתה תוריש -

 .ח"למ -

 .ל"כשח -

 .מ"למ -

 הרמח

 יננוכ יבש .3025 לש ןימז םיקסיד תפנו 488 לש ןורכיז לעב 4331/2 18% בשחמ

 10-ו טיבלא לש ע12צ יבשחמ 10 ,ןכ ומכ .םיפוסמ 25-ו תוספדמ 3 ,םיטרס

 .081-ב םירגאמל םירבוחמה םיפוסמכ ףא םישמשמ ₪419צ%-ה יבשחמ .15%4 26 ורקימ

 לעופה זורוב תרצותמ 1800 בשחמ ןקתוָמ (ם-* הדובעה תכשל) הקוסעתה תורישב

 .לאמצע ןפואב



 ביצקת

 207,000 1983/4 תנשב .רלוד 330,000 התיה 1982/53 תבשב א"בעל האצוהה ךס

 .רלוד 330,000 וניה 1984/5 תנשל ביצקתהו

 הדובע תינכת

 .םיפוסמ 280 דע לש םיפוסמ תשר תסירפ תללוכ תואבה םינשה שמחל הדובעה תינכת

 .184 לש תרושקתה תנכת תמועל ע]זא תרושקת תשר תנתחבנ

 החוורה דרשמ

 םיכרעמ

 .תוימוי תורגסמו תונועמל םימולשת -

 .יאופר חוטיב -

 .םיניירבע בקעמ ךרעמ -

 .הרקבו ביצקת ןונכת -

 .םירוויע ץבוק -

 םדא חכ

 .הלהנימ לשנא ינגשו טלפ/טלק 11 ,תונכת/ןונכת ישנא 8 ,להנמ

 הנכת

 .8 סוטול תליבח ,2500, 52510, 00800 - תונכתה תופש

 םינותנ תרוסמח

 .ימוקמ ןוטלש -

 .ןיסולכזא םשרימ -

 .למואל חוטיב -

 .ראודה קנב -

 .יבכמ ,תימואל ,תיללכ - םילוח תופוק -

 .רעונה תיילע ,תונכוס -

 .הרגאמ רוטפ ,רודישה תושר -

 אוה ןיסולכואה טשרילמל רשקה .םייטנגמ םיטרסב תעצובמ םינותנה תרוסמת לכ

 .ןווקמ

 הרמח

 .מ"למל תרבוחמ 18 תכרעמו טיבלא לש 2801 בשחמ

 בלצקח

 וניה 84/5 ביצקת .רלוד 385,000-ב המכתסה 1983/4 תנשב א"נעל האצוהה

 .רלוד 450,000-כ



 הדובע תינכת

 ורקימ לע תססובמ תרושקת תשר תסירפו בלושמ םיבותנ רגאמ חותיפ תללוכ תינכתה
 .םיבשחמ

 רודישה תושר

 םלכרעמ

 .(הבסהב) הרגא יבייח ץבוק ,תורגא תייבג ךרעמ -

 .עדימ רוזחיא - היזלולטה תייטרס -

 .הלאשה ךרעמ ,וידרה תייטילקת -

 .לבכט ןסחמ לאלמ -

 םדא חכ

 היטילקתל יארחאהו הייבגה ךרעמ להנמל טרפ .א"נעל הדיחי ןיא רודישה תושרב

 .שיא 30 תב טלפ/טלק תדיחי הנשי .תונכת/ןונכת לשנא ןיא וידרב

 הנכת

 תלעפומ הייסילקתה .מ"למב םילהונמו וחתופ היזיולטה תייטרסו הייבגה ךרעמ

 תכשל י"ע לעפומ לאלמה ךרעמ .המקה יבלשב תאצמנו 2001 'כח לש 02%5 תנכתב

 .18%4 תוריש

 םינותנ התרוסמח

 חוטיב לש הרגא ירוטפ ץבוק ,ןיסולכואה םשרימ ץבוקמ ןוזינ הייבגה ךרעמ

 היזיולט יסלקמל אובייה תורבחמ םיטנגמ םיטרסב טלק ןכו ןוחטבה דרשמו ימואל

 הרמח

 .תוריש תוכשלב םיכרעמה ראש .וידרה תייטילקתב 2011/44 בשחמ

 ביצקת

 .רלוד 350,000 הניה 1983/4 תנשב א"נעל האצוהה

 תרושקתה דרשמ

 םיכרעמ

 .ראודה קנב ךרעמ -

 .םינופלטה תשר ךרעמ -

 .תושקב ץבוקו םייונימ ץבוק -

 .ןופלט תונובשח תייבג ךרעמ -



 םיאצממה זוכיר .ג

 םינותנ ירגאמו םיכרעמ

.2 

 ןיסולכוא

 .ןיסולכוא דקפימ - ס"מל

 .םיישיא םינותנ ץבוק - מ"שטנ

 ו .תולובג תרוקב ,ש"וי ,םלבשותה םשרימ - םינפ
 .תילילפ תכרעמ - הרטשמ

 .םיגהנ ץבוק - הרובחת

 .סולכיא ךרעמ - ןוכיש

 .ירטאירג זופשיא ,שפנה תואירב ,תויאופר תומושר ץבוק - תואירב

 .תואלמיג ,םיריכש ,םידיבעמ - היבג ךרעמ - ימואל תוטיב

 .םיאלמיגו םירומ םדא חכ ,םידימלת םושיר - ימוקמ ןוטלש

 .ש"ו* ילעופ ,קתונמ רעונ ,ח"למ א"כ ,תיעוצקמ הרשכה - הדובע

 .םיניירבע ,יאופר חוסיב ,םוי תונועמ - החוור

 ןיעקרקמ

 .ל"ממ

 .ןיעקרקמ םושיר

 .ןיעקרקמ תואמש

 .למוקמ ןוטלש

 .תודידמה ףגא

 םילעפמו תורבח

 .םילעפמ ץבוק - ס"מל

 .םילעפמ ץבוק - ס"מת

 .םילעפמ ץבוק - הדובע

 .םיקיסעמ ץבוק - ימואל חוטיב

 .םילעפמ ץבוק - מ"עש

 .תורבחה םשר - םיטפשמ



 א"נע תודלחיב םדא חכ
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 .הנכת תרכח ,0₪4078, 18%11 - תסנכ

 .למצע חותיפ ,18%א11 - ךזנג

 .ספא5 ,לילמת - ץוח

 .ח"הנה הנכת תוליבה ,00800 ימצע חותיפ - ל"כשח

 .גקמ, 0285 ,לילמת - םיביצקת ףגא

 .א"כ לוהינ "זופת" ,2כ81, 60800 - מ"שנ

 .מ"למ יתוריש ,00800, 185 - םינפ

 .51185, 2845, 281 ,למצע חותיפ 201 - הרטטמ

 .84810 ,הנכת תורכח ,18%א11 - םיטפשמ

 .42048ג5, 185, 81, 608900 - הרובהת

 .5500 08, ט0ק7אגא - יגולורואטמ

 .ק08185, 2%5, ת08184א, 6080ע - ךוניח

 .כ81 ,ך"פהמ ,10%45 ,00800 - תואלקה

 .תאפ, 84510, [עא11 - ס"מת

 .הנכת תורבח ,34510 ,18א11 - תוריית

 .5255, 00800 - תואירב

 .0?, 60, תג0ח, הכהפג5, ת1, 60800 - ימואל חוטיב

 .?081אגא, 84510, 5דאצתןשטמ, מא, ₪א11 - י"ממ

 .לאלמ - ביתב ,ח"הנה - ףחש - הפועת תודש

 .סמע, 548, 00, 354845, 00800 - לארשי קנב

 .0105, 528585, 1 1, 00802 - הדובע

 .תאסס, 518, 5255, 00800 - ס"מל
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 'ג תפסנ

 לתלטממה רזגלמב בושקתה תוחתפתה

 ךילהתב תוביטנרטלא שוביגב שמשל רומאה רוציי יעצמא וא באשמ ונלה עדימ
 תדובעב דבכנ ביכרמ עדימה הווהמ ,הזכש רותב .תוטלחה תלבק וא תומישמ עוציב

 .היחרזאל םיתוריש ןתמבו ךשמב םיבושה םירוטקסה םע הירשקב ,ןובילרכ הלשממה

 םיכפוה תרושקית יצורעב ובותיבו ונוסהיא ,(םינותנה דוביע) עדימה תריצי

 ןמזה בבס לשב ,םבושולמ תרבגה םע המצע םירבוצו רתו* הבר תובישח ללעב

 תובכרומ לשב ןכו ,תוינוגריאה תוכרעמב עדימה לש ץאומה (םייחה רוזחמ)

 .תובשחוממה תוכרעמה

 םינפה דרשמ רובע ןושארה בשחוממה םינותנה רגאמ םקוה םישלמחה תונש תיטארב

 זכרמה לדי-לע םינפה דרשמ רובע לעפוהו ןנכות רגאמה .ןיסולכואה תסטרכ

 דע .רתוי תללכושמ הרוצב םולה דע הז רגאמ ליעפמ רשא ,מ"למ - לדרשמ ןוכימל

 ש"וא תוקלחמ ל"ע הלשממה ידרשמב בושחימה תוללעפ האטבתה םיששה תונש ףוסל

 .(הספדהו ןוימ ,בוקינ) ילנולצנובוק דויצבו מ"למה תוסטרכ וליעפה ןקלח רשא |

 השגרוה (1ע8%4 לש 360-ה תרדס) "שילשה םיבשחמה רודל לארשי תנידמ תסינכ םע

 ןתלועפ ולחה רשא א"נעל תודיח* ומקוהו יתלשממה בושחלמה תוליעפב המ תפונת

 ן וקתונ םיעבשו תונש עצמאמו ,מ"למה בשחמל תורבוחמה (818) הצק תונחת תועצמאב

 ,ךוניחה דרשמ - ןהלשמ בשחמ תולעב תולאמצע תודיחיל וכפהו מ"למה ןמ ןבור

 םיסרוק תרדיסב מ"למה התפ 1969 תנשב .דועו ס"מת ,תואלקחה דרשמ ,לארשי קנב

 וכפה רצק ןמז ךות רשא םייתנש םלרוזחמב תוכרעמ ?חתנמ תרשכהל םייביסנטניא

 .םירחא הלשממ *דרשמבו ומצע מ"למב ריכבה גרדל

 ףא םיכשוממ ןמז לקרפבו יטננימוד םרוג מ"למה היה ,ליללעב הארנש יפכ

 | ולה ולש היגטרטסאה לוקו מ"למה תוינידמ .יתלשממה רזגלמה בוטחימב לטולוסבא

 תא זכרל שי ,בוטשחימב לדוגל תונורתי םנשיו רחאמ - םילעמשמ דחו םלרורב

 םוקמב סםינושה םיכרעמהו םינותנה ירגאמ ,לעוצקמה םדאה חכ ,בושחימה לעצמא

 .דחא

 .בושקיתה תיינומגהב תא דבאל מ"למל ול ומרג תובושח תוביס יתש

 תוינידמב םיביצקתו ףגאב היצמוטואל הדיחלה הלעפ ןלהל טרופיש יפכ
 ,תיטאר

 תנקתה רוטיאב םאו ףסונ יזכרמ דולצ רשאל בוריסב םא ,ןיטולחל הכופה
0 

 .תושדח א"נע תודיחיב םיבשחמ-לנימ

 יללוחמ ןכו תרושקית תותשר ,םיבשחמ-ורקימה תייגולונכט תוחתפתה ּ
 ,תיבש | 0 ]

 לדוגל תונורתי רבדב (620508₪) שורג קות תא וצפה תויליע הנכת תופשו םימושיל |

 בושקיתה תויזוכירל תינוגריא

 וא תלנכט הקדצה םוש םויכ ןיא .וינפ לע |

 .הלשממב



 .א"נע תנווכהל הצעומ רצואה דרשמ דיל םיקהל הלשממה הטילחה 1971 יאמב
 יתלשממה להנימב עולועפה לכל יארחאכ הנומ םיביצקתה ףגא לע הנוממה
 הדיחי םיביצקתה ףגאב המקוה רצואה דרשמ תטלחתה יפל .ותז  אשונב
 .םיילהנימו םייעוצקמ םיתורש הצעומל קפסמש תוכרעמ להנלמו הלצמוטואל
 אלל ,םיביצקתה ףגאל התבריקמ עבנ הלצמוטואל הדיחיה לש תועמסה רוקמ
 .םידרשמה לע הרלשל הפיכא תוכמס

 א"נע ןוגראל תוינידמ יוע הצעומה םעטמ הנטימ תדעו השביג 1975 תנשב

 .הלשממ ידרשמב לוהינ תוכרעמו

 תולחנה יפל א"נע םוחתתב תוינידמ לוק הלשממה הרשלא 1974 ראוניב

 ,יעוצקמ םדא חכ יאשונב םיטרדנטס םושייל לעפת הצעומהש עבקב .הצעומה

 תודיחי תמקהל םילהנו עדימ תוחיטב ,הלעפה תוטיש ,שכר ,םינותנ לסיסב

 .א"בע

 םיצעויו תודעו יונמ לע היצמוטואל הדיחיל לארחאה הוויד 1976 תנשב

 .יתלשממה רזגלמב א"נעב םיבושה םלמוחתב םילעוצקמ

 ותורטפתה שיגה הצעומה ר"ויו א"נעל הצעומה הסנכתה אל 1977 תישאר זאמ

 .הרזופ הדיחיהו היצמוטואל הדיה?ל לארחאה רטפתה ןכ ומכ .רצואה רשל

 תבסהל התצלמהו הלמוכיס תא מ"למה תקידבל הדעו השיגה 1978 רבוטקואב

 םימוצלע רחאל ,1985 תנשב עצוב תונקסמה םושיי .תיתלשממ הרבחל מ"למוה

 .מ"למה ידבוע לש םיכשוממ

 לללכה בשחה ףגא רתול םיטושפ םילהנ שוביג לע 1979 ראוניב עידוה

 לטפס םע תורשקתהה םוחתב רתו* תובחרנ תויוכמס ריתוהו א"נע דויצ

 .הלשממה *דרשמל

 לע העיד תווחל םיחמומ תווצ רצואה דרשמ ל"כנמ הנימ 1979 לירפאב

 ה"וד תווצה שיגה 1979 רבוטקואב .הלשממ ?דרשמב בוטשולימה ןוגריא

 לע הנוממה ןגס תושארב אנעל תיזכרמ הטמ תדיח* תמקה לע ץילממה

 :םלאבה םימוחתב םיביצץתה

 1 .הלשממה ידרשמ בושחימב חותיפ תוינכת

 .תולדרשמ ןיב א"בע תוכרעמ תמעהב םידרשמ ןיב םואית
2 

 .םיבשחמ ןיב תרושקת תותשר תמקה .3

 בושחלמ לאשונב עוכמסהו תוירחאהש התיוו
 תווצה לש תיסיסבהו

 .ךכל םתוכרעי
 גוסל פתה

 ה חיטבהל שיו דושמ לכ ידיב תולהל םיכירצ



 זוכירב חכונ יכ הנידמה ר;במל םיביצק!וה לע הנוממה עידוה 1982 ראוניב -

 ו , הנבמה יונש לע טילחהו ,ודרשמב בושחלמה תדיחתי תויוכמס לש רתיה

 םידרשמה יביצקתל רבעוה א"נעל חותיפה ביצקת .הדיחיה לש ינוגריאה

 .םינושה

 תודבועה רואל ןורחאה רושעב יתלשממה רזגימב בושחימה תוחתפתה תא םכסל ןתינ

 :אבה ןפואכ ליעל וראותש

 תוקיפו ןונכת תדיחיו (מ"למה) תיזכרמ בושחימ תדיחי ןיב ךשוממה קבאמה

 רזגימה בושחימב םזינוגטנאל ומרג (םיביצ;תה ףגאב היצמוטואל הדיחיה) תיזכרמ

 וז העפות .רצואה דרשמ תרגסמב ולעפ וללה םיפוגה ינש רשאכ ,ולוכ יתלשממה

 אלו ,םיאתמה גרדב ערכוה אל רשא בושקיתה תוינידמב טקילפנוקל החכוה הניה

 .םידחא םירובסש יפכ תוינלדמ רדעיהל

 תיברמב רלכבה גרדה ברקב דאמ תמצמוצמ הרכה לעב וניה בושקיתה אשונו רחאמ

 יאשונ דצב ,להנימל םילכנמס לש םתוירחא םוחתב אשונה אצמנ ,הלשממה ידרשמ |

 קרפה לע הלוע עדימה תוכרעמו בושקיתה אשונ ןיא ךכמ האצותכ .יאלמו קשמ

 .םתגשהל הלעמב ןושאר יעצמאכ דרשמה תומישמ ןונכתו םידעי תעיבק תרגסמב

 ברקב תרחא וא וז הרוצב ועצוכו ונודנ בושקית תוינידמ יווקש ,ןאכמ אצוי

 ךא (מ"שנ לש א"נע תדיחי תונורחאה םינשב הפרטצה תומיעלשכ) רצואה תודיחי

 .הלשממה ידרשמ ראשל היחנהו העפשה אלל

 לש האצות אוה ףא יתלשממה בושקיתה תודוא םיינכדעו םיפטוש םינותנ רדעיה |

 םינשב ועצוב יאצמ ירקס) םינש המכ ידמ יאצמ רקס עוצכל הביסהו ,אשונה תחנזה |

.)1984 ,1976 ,2 

 םידרשמב בושקיתה יאשונל תואנ גוויסו הרכה ןיא ילארשיה קשמה תרגסמב

 ,רחסמהו הישעתה דרשמ ,ה;לטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ןוגכ ןכ תושעל םירומאה

 .הדובעה דרשמו ךוניחה דרשמ

 וב ןיא .ולוכ קשמב בושקיתה לש יאר תנומת וניא יתלשממה רזגמב בושקיתה

 רוזגל םג ןיא .םיקסע לוהינו רוציי בושחלמ ,םייפארג ,םייסדנה סימושיי

 תוטלוקפה ברקמ וניא ולוככ ובור רשא ,יעוצקמה םדאה חכ תמר יבגל הווש הריזג

 וניה הלשממה ידרשמב בושקיתה לש טלובה ןייפאמה .תואטיסרבינואב םיבשחמל

 תומכו ,םפקיהב םיינוניב וא םילודג עדימו םינותנ ירגאמב לופיטו המקה

 שמחו םירפע ךממב היה ךמיצ הכוכב הכומת ןכא אלהוזש החנהב .ןוכדיעה תועונת

 הריצי ךילהתל תילמיטפוא תנוכתמ איהש וזיאל עיגהל יתלשממ ברסהיפ תובש

 .םינותנ לרגאמ תקזחאו



 .לתלשממה בושקיתה לאשונב תלדרשמ ןיכו תיתנש בר תינכת תריצנ

 יבאשמ הב םיעקשומ רשא תימואל תינכתכ בושקתה אשונ רכוה תוחתופמה תונידמב

 ןדיעב םינומשה תונשב םויה םיאצמנ ונאש אוה תועודיה ןמ .םאתהב חותיפ

 ךלוהו לדג חתתנ עדלמהו םיתורישה יביכרמ םיספות וב רשא ?תילשעתה-רתבה

 ןיב בוטיקה תא קימעיש יופצ ,הז טוהת לש ץאומ חועיפ .תימואלה הקופתב

 ףסכ" הניה תטלוב המגוד .בצקה תא וקיבדי אל רשא תונלדמל תוחתופמ תונידמ

 רתוי םייטנגמ םיקסידו םיטרס יבג לע םולשת לעצמא םינסחואמ םולכ .""נורטקלא

 תויצקזנרט תומכב םיקנב (!) ףלאמ הלעמל תדגאמ 5%81ע7 תשר .תורטשב רשאמ

 תארקל תונביהל בייח עדלמה ןדיעל תיתשתה .םעפ יא רשאמ לדוג ירדסב הנושה

 תימדקאה הרשכהה ,ךוניחה תכרעמב לחה ירנילפיצסלדרטניא ןפואב םיעשתה תונש

 .םיבשחוממ רואל האצוהו תוירפסב הלכו ןוחטבה תכרעמ ,הלשעתה ךרד תיעוצקמהו

 היזיולטה אשונ קדבנש יפכ תוחפל קדביהל תבייח טסקטולדלוה תייגולונכט תרדחה

 וא ליבומ רוטקסכ םא ןיב תואבה תארקל ךרעיהל יתלשממה רזגימה לע .םילבכב

 .םילשמ רוטקסכ

 הטבלתה ,תוינידמ תיוותהכו ינוגריאה הנבמב םיקסועה ח"ודה יקרפב ראותיש יפכ

 תא ןווכל םיאתמה ףוגה אוה הזיא הלאשב םיזע םיחוכיו ךות תובר הדעוה

 .םקומי ןכיהו ויפוא המ ,יתלשממה בושקיתה



 'ד הפסנ

 96-511 'סמ ילאררדפ קוח

 11.12.1980 עדלמ תוינידמ םואלת :5 קרפ

 :קוחה תורסמ
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 ףיעס

 ףיעס
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 .רוביצהו לשממה לדבועמ תריינהו תידרשמה הדובעה סמוע תתחפה

 .עדימ ףוסלאמ עבונה שומישהו ,לועייה תרבגה

 .עדימ תצפהו ףוסיאב לופיטה תולע תתחפה

 .לשממה תרגסמב םינותנה ףוסלאב תודיחא ,עדלמ תוכרעמ בולישו םואית

 .לשממה ידרשמב תרושקתו סיבשחמב ןוכנ טומישו תודייטצה חיטבהל

 .תורדגה - 2

 .למס וא רפסמ ,גשומ ,םש ןוגכ תרדגומ םושלר תדיחי - "ןותנ"

 .ץופנ שומישכ םיגותנ רובע הדיחא םיחנומ תכרעמ - "םינותנ ןולימ"

 .םיימשר תורוקממ עדימ חותינל תושקב ,תותליאש גולטק - "עדלמ יבאשמ ןולימ"

 .עדימל תושרה להנמ ידיקפת - 3

 םלוקו םיטרדנטס ,תונורקע ,עדלמ יבאשמ לוהינל תוינלדמ םושייו הותיפ

 .םיחנמ

 .הנידמה ישארל חווידו תרוקיב ,הניקתו הקיקחב םייונשל תועצה םושיי .2

 .(אישנו טנס)

 .עדימ לאשונב תיביצקת הרקבו םואיח

 .םינושה םידרשמב עדימ יאשונב ביצקתה תלדגה י"ע עדימב שומישה םודיק

 .א"נע תודיחיב עוציב תכרעהו תרוקיב

 לש בוצקיתו הכרעה .תיטסיטססה תוללעפה ךרעמ רופישל ךורא חווטל ןונכת

 .לשממה דוקפיתו עדימ חותינל תורושקה תולטסיטטס תוינכת

 לשממה תוינכוסל הכרדה ןתמ ;טרפה תעניצו תוידוס לקוחל רשקהב עד*מב לופיט

 .עדימ תרבעהו דוביע ,ףוסיא רבדב

 ותוא שקבמה ףוגהו הדימב ,עדימ ףוסיאל השקב תוחדל וא רשאל להנמה תוכמסב

 .עבוק הז קוחש תוארוההו םלנוירטירקב דמוע

 רוערעל הנותנ הניא עדימ ףוסיאל השקב תייחד וא רושיא רבדב להנמה תטלחה

0 

 .יטפשמ
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 .דעי יכיראתו םידיקפת - 5505 ףיעס

 ה עוציבל הנושארה הנשה ךשמב

 .15%-ב

 םינותנה ףוסיא סמוע תא תיחפהל הרטמ הדות קוח

 תרגסמו ןקת תריצי ,הנשל 10%-ב סמועה תתחפהל הרטמה בצות ןכמ רחאלש םינשב ל
 , תויתלשממה עדימה תוכרעמ לכ לש תיפסכ תרוקבל סיכרצ

 .םילילפבו ןויבו ןוחטבב
 תוקסועה הלא טעמל

 .םינותנ ףוסיאב תוליפכ תעצכתמ םהב תומוקמ יוהז
 רשא תילוהינ תכרעמ תריציו ,רומאכ התחפה 10% וגישי רשא תומזי רותלאו חותיפ
 .'וכו םיכרעמ בולשל תוינכת ,ןיקת תומושר לוהינ עצבת

 רובע תרוטקיתו םינותנ דוביע םוחתב םידעלי גלשהל תיתנש שמח תינכת חהותיפ
 .ילארדפה לשממה

 .תוירחא - 3506 ףיעס

 הדיח? התוא להנמל חוודי רשא ריכב םדא םישדח 3 ךות הצקת תילארדפ הדיחי לכ

 .הז קוח תרגסמב תוליעפה תודוא

 התושרב רשא עדימה תוכרעמ לש לאצמה תבצמ תא יתטיש ןפואב םושרית הדיחי לכ

 ,ףוסיאל םיסחייתמה תרוקיבו ,הכרדהו לוהינ ,ןוגריא ,ביצקת ,ןונכת ללוכ

 .עדימ תצפהו דוביע

 .וז תא וז תופפוח ןניא עדימה תוכרעמש אדוול

 .להנמה תויוכמס תלצאה ;ירוביצ עדימ ףוסליא 3507 ףיעס

 תושרה להנמ םע הדעונ םרטב םינותנ ףוסלא וא רקס עצבת אל תילארדפ הדיחי

 .עדימל

 .עדימה חווידלו הלצזילמרופל ךרעמ ןכת

 .םושירו יטפשמ ץועייו המאתה ,םירבסה ןתמ

 .םינש שולשל רבעמ םינותנ ףוסלאל רושלא בכעל יאשר וניא תושרה להנמ

 םייק יכ חכונו הדימב עדימ תוכרעמ תמקהל תוכמס ליצאהל לאשר תושרה להנמ

 .תאז תושעל תונוכנו םיבאשמ ,עדי

 .עדימה תוצלחב - 3508 ףיעס

 התלועפל ץוחנ ףוסיאה םאב עדווי ,עדלמ ףוסיא תכרעמ תמקה להנמה רשאי םרטב
 .היתונעט תא עלמשהל הל רשפאיו תשקבמה הדיחיה לש



 .תיזכרמ עדימ ףוסיא תדיחי תבצה 299 ףיעס

 וא תוילארדפ תודיחי יתש רובע עדימ ףוסיאל תיזכרמ הדיחי םיקהל לאשר להנמה
 ףאב עגפי אל עדימה ףותישש ןכו הלועפה לש תויביטקפאכ ענכושיו הדימב רתוי
 .ןהמ תחא

 .תודיחי ןיב עדימ ףותיש 3510 ףיעס

 עדימ תרחא הדיחי תושרל דימעהל תחא תילארדפ הדיהי לע תורוהל ישאר להנמה

 .התלועפל ץוחנה

 .עדימ תוכרעמ לש המישר תריצי - 3511 ףיעס

 תוקסועה תוילארדפה תודיחיה לכל (סקדנלא ,התפמ) המישר םקות תושרה תרגסמב

 לע התושרבש עדימה ירגאמ תודוא םיטרפ קפסת תילארדפ הדיהי לכ .עדימ ףוסיאב

 .דיחא ספוט יבג

 .אלשבנלו סרגנוקל חוויד - 3512-17 םיפיעס

 .קוחה עוציבל ביצקתה - 3520 ףליעט

 להנמ - .1983-ב רלוד 9,000,000-ו 1982-ב 8,5 ,1981-ב רלוד 0

 .םיביצקתה לע הנוממל ףופכ עדימל תושרה
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 'ה חפסנ

 רימשת 'א רדאב 'י |
 1984 ראורבפב 3

 אז.
 הלשממה ידרשמב בושקתל הדעוה תתן |

 ודק לרק וואו

 הלשממה ידרשמב בושקת תוברעמל םגד !וודנה

 יללנ

 תגמייקה תכרעמה תניחבש ץילממ ינא הדעוה תתב אשונב להנתהש ווידל רשמהב 1

 :תא דיתעל הרממכ המצעל ביצת

 .הרואל םיתורשה רופש 1

 .הלשממה ידרשמב תידועיב הרובעה רופש 2

 .וז תא וו ,הרכהב ,תורתוס וניא ל"נה תורטמה יתש

 רט לע (רשבאה תדימבג תיברימ הדפקה הרקמ רבב לורבכת חרזאל םיתורשה דופש

 .טרבה תענצל הסםינברל ריבמ

 טהש םינותנ ירגאמ ויב ,רשפבאה לכב תטלחומ ,:הדרפה השעת תורממל םאתהב 2

 ובתי .%(יב* גוסמג םירחא םירגאמ ויבכ ,(יא* גוסמ םירגאמנ םיברר תושרב

 .םלוצפו םימייק םירגאמ לש שדחמ ווגרא םג בייחת וז הדרפהו

 םירגאמה יגוש

 .יאי גוסמ םירגאמ וארקי םיברה תושרב םהש םירגאמ 3
 :םיללוב הלא םירגאמ
 רפסמ ,וימ ,תיתכונ תבותב ,םדוק משו םש :ללוכג ויסולכוא םושר 1

 (.הדיל ץראו באה םש ,הדיל ריראת ,תוהז

 רכסמ ;םיינבט םינותנ ,רוצי תנש,גוט/ורצי :ללוב) בכר יאצמ םושר 2
 | "כב יוסמ תמר ,אובי ריראת ,;םייונש + הדלש/עונמ

 | (.דעומ לבב הרבעה תולבגמ ,דעומ

 | וויבא ,-םיעמ רפסמו תוהז- ההזמ רפסמ םש :ללובג קמע/הרבה םושר 3

 םילעב ,םוקמו םושר דעומ ,ינוגרא וויפא ,קוסע

 הנבמ תירובצ הרבחבו הדימב ;דרשמ תבותב :םימושר

 (.וינע ילעב ,;םירוטקריד ;,ווהה

 (.ובטה דרשמ ימושר :ללובג רויד/ויעקרקמ םושר 3 4

 :המגודל ,םסרבתמש עדימ םיללובה םייפיצפס םינותנ ירגאמנ 5

 תותומע םושר (1
 םיאפור םושר (2
 םייטרפ םירקוח םושר (+3

 ויד יכרוע םושר

 שירשואמ סמ יצעויו םיכמטומ וובשח יאור 6

 שינלבקה םקנפ (6

 טבלט/טינופלטה רפס (?7



 ('ורו רחטמ ינמיס ,םיטנטב תמישר ,םיטמלכמ יכ וומ ,םימל) (םירחאו םיינכט ,םיירבלכ) היילרנ ער מ ו 11 םיקוה ,תונקה ,(סַרמ רשמרי םיפירעת מ שו (10 | (ךוקימ) תובוהר/תומוקמ תמישר (9 יפדג) תועוצקמ גווסמ םינופרט ריבס (8

 (בהז

| 
 תכמב תרחא םירגאמ תמ שר לב | 1 | . ישר * ומנ ,וו המישר :הרוא

 ו טלההבו האלמ הניא המישרה .,דברב
 .ףסונ

 המגדהב התואררכ שי .
 רוקשו וויד רחאר םייונש הב ונבת

 / . | ) לבי והיפל רשא םיללבה 4
 . ימייקה םיגהונ/םילהונב םיעגופה םיטרב וגאתב ויא 2 ו" .רואמה תונימזב וינע וונצל ַש 41 הי ינה המישרב אוהש לב םינואנ רגאמ ללב בל י
7 

 םוהתב לארשיב םימייו

 ₪ תונורתיו תויובו ,הרואבל ,ליצאה וניא רגאמה תונ מ : רד - 3 * 1 . / . 4 .םיבמסומ םייטפשמ/םיינוחמב םימרוג ע ה ו : 0% . ג י*ע הרשוא םינותנה תונימז 4.
 .גרפל םירחאו

 ל
 .,יבוע-דח אוה רגאמב םינותנה יוהו
 רגאמה תמקהל תיתכלממ תוירחהאו תוכמס בייתמ ובואבו קיודמב תהרדגומ
 .וב םייונש תישעו

 טושרה אוהש לב ווהנ לע רערעל ותנ הינפרש תיתבלממ תובמס תמקומ 7
 .רגאמב

 (יא* גוסמ םירגאמנ רובצה תושרב םייוצמה םינותנה ירגאמל ףסונב 5
 תומישמ יולמל ידועי אוה ירקעה םדיקפת רשא יב* גוסמ םירגאמ ונחבוא
 .תוירקע תוצובק שולש ויב ויהבמ ינא הלא םירגאמב .יתלשממ דרשמ
 םירדענה וא טרפה תענצ ללגב תלבגומ םתונימז רשא םינותנ ירגאמ 1

 םירדגומ םיאנתב השורד רובצר תונימז רא יללכ ירובצ ןינע
 :המגודל .םירקובמו
 .הגיהנ תונוישר יקיזהמ לע טינותנ רגאמ 1
 .בכר תולעב םינותנ רגאמ 2
 .ידיינ אלד שוכר תולעב םינותנ רגאמ 3
 .םואכ/תד ,יתחפשמ בצמ :ווגב ויסולכואה םשרמב םיישיא םיטרפ 4

 .'דבו ,תוחדזא
 .קנב תונובשחב םילבגומ םושר 5
 .שומשל תורשואמ תופורת ץבוה (6
 לש ידועי המישמ/דיקפת תגשהב עיישל םדיקפתמ רשא םינותנ ירגאמ
 :המגודל .דרשמ
 2 .םיאצויו םיסנכנ - תולובגה תרוקב 1
 לע .רצעמ יתבב םיריסא תמישר (2

 . .תילאיצוס הבטה ילבקמ תישסולבוא 6%.
 .תורגב תדועתב םינויצ םושר (4
 .הנידמה ידבוע םושרי 5
 " .טימ תויובו םושר (6
 ;הנידאה.וויברא יאצמ (7
 .תועבצא תעיבמ ץבוק 8
 ץבוקה רשאב תופטוש תוילועפת תולועפ םושרל םיירועי עדימ ירגאמ

 :המגורל .ההז הרוצו גווס לעב חרבהב ןניא ירוטשיהה
 .םיביצקתה הפס הקבה 1
 .תסנבה תורעו תובישי ל-יטרה (2

 .ויבוט אוצי/אובי 3
 .(לארשי קנבג רוזחמב עבטממ םושר (4

 .םייתלשממ םידרשמ לש תונובשחה רוהנ (5

 .0מ יב'ית םושר (6

 %ה



 הש" "יידרש
[ 

 0 7% .(ץוח רחש ינותנ :המגורלכ) 0 ו הושרו (םיריסא םושר :המגודלנ ובדעתמו עובק םושר 0" ינותנה םודרשה תמר יפל 3סונ גווט ונווסי - אמה לב 5% וגווסי לינה םירגאמה כר
 םיינוגרא םיטביה

 .המקהל יארהא רגא/דרשמ 41 :הלכא םינותנ תוחפל לולבי רושאהו םושרה םּבוט ושאו םושרל תושר םיקי יתלשחמה להנמהש ץלמומ ל
 .ותמקה ידעיו ץבוק םש 7
 7 .וב םיברעומ םימרוגו ווכדעה תמר 7 .תודשה ובת .ונכותמהו יתלהתהה תומושרה תומב 7

7 

 .אוהש גוס לכמ םירגאמ ר

 .םירחא םיצבק ויבל ץבוקה ויב וילמוג ירשק
 .וימז אוה ימ רובעו ץבוקה לש תונימוה תמר

 .טרפה תענצ תרימשלו םינותנה תומאל ונירדס 7
 רצ 65 58 ₪ ₪1 9

 .קוח/הנקתב עבקת תושרה תובמס .תידרשמ-ויב תוכמסב לעהת תושרה .דועו ,םיאנת תונתהל ,רושא ברסכ ,ץבוקב םייונש עובתל תיאשר תעצומה תושרה 8

 םהב םייונש עובתלכ תוכמט רות דבאידב רושא שרדי םימייק םיצבק 'בגל
 .ערפמל ךרושאה שרדי םישרדח םיצרק יבגל ,עוצב ידעומ תעיבקו
 תרגסמב לעפי - לטובי אלו הדימב - םיטפשמה דרשמב םייקה םיצבקה םשר
 .הבש תויצקנופה דחאבו תעצומה תושרה

 תגשהל תיתועמשמ םורתל היושע ליעל רמאנה ווובב הצרמהש רירעמ ינא .90
 :הואבה תורוטמה

 תריתשו תונכוחמ תוכרעמ לוהנל םיריבסו םיבייהמ םילכלכ תעיבק 1
 .טרפה תענצ

 םישוררה םינותנה ףרוסא תרדסה ייע תיתלשממה בושקתה תדכרעמב דוצרש 02
 רבטצמהו ףטושה לופטהו תרזאל ותנה תורשה הלשממה ידרשמ תוריעבל
 .םירגאמב םימושרה םינותנב

 .םירגאמב םימושרהו םיחוודה םוצמצ יזע םישרדנ םיבאשמב רבינ וובסחו 3
 .תונימאה תמרב רופש רות םינותנה לש תיברימ היצארגמטנא

 תברעמ תוליעי תרקבל תושורדה הלא וה ,הרקבה תוברעמב רבינ רופש 4
 ניבילהתה לש ילאיצנטופ רופש .טרפה תענצ לע הדפקהה תרקבלו בושקתה
 הנידמה רקבמל עייסל םייושעה םילכה רופש .ידרשמניב הלועב רותשל
 .םתדובעב תסנבלו

 'ובר םע תינוטלשה תכרעמב היופצה היבראנאה דגנב רכיעי םוסהמ תריצי 0
 .עוצבה יגרדב יופצה רוזיבהו בושקתה תוכרעמ

 + ה בכ ר ב ב

 ורק  לרךק



 'ו חפסנ

 בוטקפה דרשמב תיעוצקמ תי בוטקתה דרשמב תיעוצקמ תימואית היצקבופ תמקה - םירגאמ םסר

 תנווכהל הצעומה תמקה זאמ) תיתלשממה א"נעה תכרעמב הלחש תוחתפתהה תניחבב
 ןולשכ ולשכנ תיתכלממ תוינידמ ףוכאלו ןנכתל תונויסנה יכ אצמנ (1971-ב א"נע
 ןיב םואתב רסוח הניה ,ןלוכמ הרומחה ילואו ,הז ןולשכ לש תואצותה תחא .ץורח
 תוחולשה ןיב ףא םיתעלו םידרשמה י"ע םידבועמו םיפסאנה םינותנה ירגאמ

 דחמ םינותנב הבורמ תוליפכל םרוג םואתה רסוח .ומצע דרשמ ותוא לש תונושה

 עדימ טושירב םיבייחמ םילהנו םינקת םירסח .ךדיאמ םיינויח םינותנ רדעהו

 רסחו טרפה תעניצ לע הרימשו םינותנה תוידוסל עגונה לכב תוצרפ שי ,וגוויסו

 לועה םג ןייוצי .םירגאמה תא תולהנמה הנכתה תוכרעמ לש םואית לכ ןבומכ

 זובזבו םירגאמל העיגנ ול שיש תרזא לכ לע לטומה (דואמ דבכהו) רתוימה

 .םתוא םיליעפמה םידרשמה לש ףסכו םדא חכב םיבאשמה

 ונניא אוה ךא ,"םירגאמ םשר" םיטפשמה דרשמב לעופ תויטרפה תנגהל קוחה יפ לע

 םואיתה תיעב םע דדומתהל ידכב יעוצקמו ינוגרא רשוכ לכ רדענ םג ןכלו דקפומ

 תקסועטש וז איה תורבחה תושר ותמועלו םשור אלא וננלא תורבחה םשרש םשכ) ל"נה

 .(תוינידמב

 ול וקנעוי רשא "עדימ ירגאמ םאתמ" בוסקתה דרשמב תונמל הצילממ הדעוה תת

 .םייתלשממה עדימה ?רגאמ ללכ יבגל הנווכהו םואית תויוכמס

 ,תיתלשממה בושקתה תכרעמ לועייל תינויח וז הצלמה עוציבש תסרוג הדעוה תת

 היצקנופ .תיביסרגטניא ךא תרזובמ םירגאמ תכרעמ תריצי אוה הידעלמ דחא רשא

 החיכוהו (ב"הרא ללוכ0 תויברעמה תונידמה בורב ןמז הזמ הלעפוה ההז וא המוד

 ינוגרא רשוכ םירגאמה םאתמל קינעהל שי ,וידיקפת לולמל .התולנויח תא

 ,םאתמה .תיתלשממה תכרעמב תומיאתמ תוילהנלמ תויוכמס ןכו תואנ יעוצקמו

 תרגסמב לעפי אוהו יתלשממה בושקתל תולרחאב אשונה דרשמל ףופכ היהל ,רומאכ

 םירגאמ יושירל עגונה לכב לע-תוכמסכ לעפי םאתמה .עבקיתש תיתכלממה תוינידמה

 ירגאמ ןיב םאתל ןתרטמש תויביטרפוא תונקת ליעפיו ךכמ סיעבונה םימושירהו

 .הלשממה ידרשמ לש עדימה



 1תיחש 2 ששי.

 'ז חפסנ

 :תיתלשממ הרבחכ מ"עב תוכרעמ םלמ תמקה לע הטילחה 26.4.82-ב התבישלב הלשממה
 :ןלהלכ הלשממה העבק הרבחה תורטמ תרדגהב

 הרבחה תורטמ .ב" ן |

 טיבשחמ םיתורשו תובשחוממ עדימ תוכרעמ תריכמו תותיפב קוסעת הרבחה -

 .םירחא

 .םירחא םימרוגו רוביצ תודסומ ,הלשממה ידרשמל םיתוריש ןתת הרבחה -

 בושחמה םוהתב םהידע* תגשהל הלשממה לדרשמל עוציב ללכ שמשת הרבחה -

 םיריחמב בשחמ יתורש ןתמל תופידע ןתת וז תרגסמב .עדימה תוכרעמו

 ".הלשממה לדרשמל םיריבס


